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PREGÃO ELETEÔNICO N" OOI/2022
SI§TEMA DE REGISTRO DE PRÊCOS
PROCESSO N" 00702001 lZZ

PARECER JURíDICO

N.

056 12022

de preço objetivondo o oquisiçÕo de combustível e gos de cozinho
poro olender os necessidodes do prefeituro e suos secretórios, visondo monier o pleno
funciononrenlo dos olividcrdes odministrotivos. dondo suporte os torefos e oÇões
OBJETO: Registro

operocionois, nos otívidodes desenvolvidos no Município.

§§

Antes de se odentror oo mérito do presente porecer é de ser verificodo que o
conduÇôo do onolise técnico juríclico e vincuiodo o otividode previsto legolmente do
funçÕo do odvococio, em especiol conforme. ciisposlo no Lei Federol n. 8.9061?4, que
estobelece o Estotuto <lo Acivococio e do OAB.
Nesto formo, poro confecçÕo cio presente instrumenfo, é de ser observodo o
isençõo do profissionol e o seu ccroter opinotivo (Art. 2", § 3. do Lei referido),
corroborodo este entendimento pelo lihrercicrcle odrnir-risirotivo clo responsóvel, gestor, jo
que este poderó ou rrÕo seguir o opiniÕo técnicc segurrdo suo conveniêncio e
finolidode.
Reitero-se o liberdocle de opiniÕo do profissionoi. conforme o entendimento
jurisprrldencici que segue, ossim como o des'rincuioçÕo do profissionol o opiniÕo.
cobendo oo gesicr suc '",incrrloÇÕo ou nõo, conforme suo conveniêncio.

O presente porecer, por essêncic, é urn instrumento de opinioo nÕo pcssívei de
vinculoçÕo à decisÕo do odrninistroçÕo público, «rssim entende o jurisprudêncio:
PENAL E PROCESSUAT PENAL. ADVOGADO PARECERISTA. SUPOSTO CRIME EM

PROCEDIMENTO UCITATÓRIO. ARI. 89, CAPUT, DA tEt 8.666/93. ptEtTO DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CABTMENTO. TNEXTSTÊr.rCrl D EINDICAÇÃO
DO DOLO NA CONDUTA DO CAUSíDICO. ORDEM QUE DEVE SER CONCEDIDA.
I. Nôo se pode deixor de consideror que sendo o oto do porecerislo urn

olo opinotivo, o

monifestoçõo jurídico nõo se constilui como oto
odminishotivo em si, podendo openos ser usodo como elemento de
Íundomentoçõo de um oto odministrotivo posteriormente prolicodo. 2.
Precedente:

STF

- MS 24.ó31-6 - DISTRITO FEDERAL - Relotor (o): Min.
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O objeto do presente porecer encerro-c exome dos otos reolizodos no
procedimento interno de opurcrçõo do presente liciloçÕo poro devido onólise
quonto oos eventos ocorridos. Assim. excluindo-se os elementos técnicos e
econômicos que embosorom o procedimento, é reolizodo o presente onólise
sobre os elementos ou requisitos estritomente jurídicos clos outos.
Neste sentido cobe o ressolvo técnico que oo gestor público é livre o conduçõo
Público, subordinondo-se, contudo, às vertentes dos normos de
AdministroÇõo
do
regêncio, em especiol, os Princípios Constitucionois do Direito Administrotivo. Sem
desclossificor o presente peço como opiniõo técnico quonto à reguloridode legol do
procedimento, desvinculodos dos finolidodes que os justificom e tendo por bose o
próprio proceclimento, incluso os decloroçÕes, outorizoções, determinoções e demois
otos nele presentes. Cobendo oo gestor proceder oos demois otos conforme suo
conveniêncio.

-\

Recebe esto Assessorio Jurídico pedido de pcrrecer encominhodo pelo Pregoeiro
do Município relotivo oo processo odministrotivo, que troto do oberturo de licitoçÕo poro
Regislro de preço objelivondo o oquisiçõo de .combustível e gós de cozinho poro
oüender os necessidodes do prefeiluro e suos secrelórios, visondo monter o pleno
funcionomenlo dos otividodes odministrolivos, dondo suporle às lorefos e oções
operocionois, nos oüividodes desenvolvidos no Município.
Consulto-nos sobre o cclequoçÕo do modolidode licitotório odotodo poro o
processo em questõo, quol sejo Pregõo Eletrônico, e solicito oprovoçÕo jurídico dos
minutos do instrumento convocotório, poro cumprimenlo do disposto no porógrofo Único
do ort.38 do Lei dos Licitoções.

O processo teve início com o requisiçôo formulodo pelo Regislro de preço
o oquisiçôo de combustível e gós de cozinho poro otender os

objetivondo

necessidodes do prefeituro e suos secretórios, visondo monler o pleno funcionomento
dos olividodes odminislrotivos, dondo suporle às lorefos e oções operocionois, nos
otividodes desenvolvidos no Município, relotondo o necessidode do objeto e
justificondo suo pretensõo.
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A requisiçôo foi protocolcoo pelo Deportomenio de Licitoções, que no
sequêncio instruiu o processo com os informoçÕes preliminores pertinentes o todo e
quolquer controtoçõo pÚblicc, independentemente de efetivorem-se no vio licitotórios
ou otrovés de controtoçõo dÍrefcr.
Nesso esteiro, constom dos oi.ltos:

1) Solicitoçõo/requisiçoo do objeto, eloborodo peio ogente
competente com o devido justificotivo do necessidocle de controtoçÕo;
2) Termo de referêncio corn c cievido oprovoçÕo motivodo
referêncio pelo outorioode competente;

ou

setor

do termo de

3) Pesquiso de preços proticcrdos pelo nrercodo do romo do objeto do liciioçÕo,
com o resumo do médio oritméticc dos preços pesquisodos;
4) AutorizoçÕo do outoridode com6:etente poro o oberturo do licitoçÕo;

5)

Aberturo"

de processo odministrotivo deviclomente outuocio, protocolodo

e

numerodo;

6) Decloroçõo §g

exjstêncio de recursos orçomerrtórios, com indicoçõo dos

respectivos rubricos;

7) DesignoÇõo cio Presidente Pregoeiro e equipe;
8) Portorios de Fiscol de contrcrto;

9) Minuto de eclitol e onexos.
No sequêncio, o processo foi remetido o esto Pt'ocurodorio Jurídico, poro o
onÓlise prévio dos ospectos jurídicos do nrinuto rle eCitoi eloborodo, prescrito no ort. 38,
porógrofo Único, dc Lei no 8.6$6/93. Esle Porei:er, portonto, tem o escopo de ossistir o
municipolidot)e no c:ontrole inierno clo legolidotje dos otos odministrotivos proticodos no
fose prepôrotório dcr liciioçÕo.
Pregoeirc sugerii; que (, proc esso ocoiresse otrovés de licitoçÕo no
modolidode PregÕo, urno vez que se trcto de
podendo ser
objetivomente ciefinido no eoitcl, ctendendo oo que dispoe o porógrofo único do ortigo
lo do Lei no l0.521i02..Ainclo incjico,r o forrno Eletrônico, por entender que esso
modolidode é mois céiere e prornove L,n';o consicleróvei economio.

O

Arl. lo Poro aqví.ríç«io de bens e serviços comun1 poderó ser odolodo o
ticiloçõo no modolidude de pregdo, que seré regido por esfo Leí.

x+

PREFEITURA MU NICIPAL DE JIJRUTI - CNPJ N": 05.257.555/0001-37
Rc,dovia PI'257. KM 01, SiN", (Tránslago) - Nova "lerusalém - CEP:68.170-000 - Juruti - Pará

3

rfrll*l'a trt::,r-t:ipal de .: ". . :.'-l.i
r§ l'i ui.'lr7.i5ji, 000t - .1

lf ,

7

Rr:dovia PA 2;.i7 íí{otiuvia

(lllP

'â'r

*rslagti}., §/n, KM

68.170

ú1,

Bairro N;r

zr

,írrusalêm,

- íl,ilü - .Iurutr,?',{.

ffi;'ffi'##'ffi}M'á ffiM##
##

\&k#www

Parágrofo (tnlco.. CorrsitJerr:rn-§É bêirs e.serviçês coÍnuns, poro os fins e efeífos
desfe ortigo, ogueres cuJos podr6es de desempenho e qualidode possom ser
objetivomenfe defnidos peío edital, por meio de especÍficoções usuois no
mercocro.

Vole destocor que se o Pregoeiro quiser desiinor o exciusivo porticipoÇõo de
Microernpresos e Ernpresos de Pequeno Porte, toi exclusivicjode encontro respoldo no
disposÍo no inciso I do . ort. 48 cjo Lei Comprlementor no l23/Oó,olterodo pelo Lei
Complementor no 147114, tronsci'itos oboixc:

lC n' lfilA6:
Art. 48. Poro o'ctJmprin'ienÍo do'tiisposÍo no ort. 47 desfo Lei Complementor, o
:;

odmrnisÍroc§optipllga: :

,

i'

! - deverá reolíIff píocesso licitalôrio deslinatJo exclusiyomenÍe ô porticipoc§o
de microempresos e empresos de pequc'no porÍe nos ífens de confrofoc§o cujo
volorsejc de qfei.R§ 80.0,90.0A, (od.enfc nriíreqisJ;.
J

*.;

' .-;

Foi eloborodo o minulo clo ecjitol, froro licitoçõo no modolidode PregÕo
Eletrônico, em'otendimento à necessidode do tvlunÍcípio. o quol é oro submetido à
oprecioçÕo do Procurodorio jurídico.
lniciolmente é vólidc registror que o exom() iurídico prévio dos minutos de editois
de licitoçÕo, bem Çomo os dos controÍcs. ocordos, conr,ênios ou ustes de que troto o
rofo único do
38, tio lei nr>
e: exome
à porle

" (Toloso
Rio de
Joneiro: Forense, 2AAO,
Ressolte-se que o poreceÍ jurídico 'iisrf o informor, elucidor, enfim, sugerir
providencios odministrotivos o serem estobeiecidos nos otos do odministroçõo otivo.
..rf".".,\:.

Cumpre. esci-grec.q.r, tombéni, que todo'rerificoçoo desto Assessorio Jurídico tem
por bose os informoções prestodos e o docrrmentoçõo encominhodo pelos órgõos
competenfes e especiolizodos do AcjrninistroÇÕ? Público. Portonto, tornom-se os
informoçoês como técnicos, dotcdos cie v<;ros§irrilhonÇos, pois nÕo possui o Assessorio
Jurídico o dever, os me-ios pu sequulr o iegitimidoclb de deilogror investigoções poro oferir
o ocerto, o conveniêncio e o oportunid<rde dos otos odministrotivos o serem reolizodos.
impulsionodos pelo processo licitoiório.
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Todo monifestoçÕo expresso posiçÕo meromente opinotivo sobre o controtoçoo
em telo, nÕo representondo próiico de oto de gestÕo, mos sim umo oferiçõo técnico jurídico que se restringe o onólise dos ospectos de legolidode nos termos do inciso Vl do
ortigo 38 do Lei no 8.666/93, oferiçÕo que, inclusive, nõo obronge o conteúdo de
escolhos gerenciois especificos ou mesmo elementos que fundomentorom o decisÕo
controtuol do odministrodor, em seu ômbito discricionório.
Noto-se que em momento olgum, se esto fozendo quolquer juízo de volor quonto
elencodos pelos servidores que-proticôrom otos no intuito de justificor o referido
controtoçÕo.
às rozões

É

o relotório.

Possomos à onólise dos elementos obordodos no minuto
concordôncio com os imposições do ort. 40 do Leide Licitoções.

do editol e

suo

Troz o referido mondomento o obrigotoriedode de obordogem dos seguintes
elementos nos editois de licitoçõo, podendo estes ser suprimidos ou ocrescidos, conforme
O COSO:

Art.40. O editol conteró no
:dç reffillkfrÊ

'ê,,,?,

dia e
poro

ho-É.p

1..

\

or.dem em §érià onuol, o
o regíme de
de que será regido
esto
o

ede

bem como
e indicoró,

o seguinle:

I - objeto do licitoçõo, em descriçõo sucinlo e cloro;

ll - prozo e condiçôês poÍo ossinoluro do conlrolo ou reÍirodo dos inslrumentos,
como previslo no orl. 64 deslo [ei, poro execuçõo do conlroto e poro enlrego do
objeto do licitoçõo;
lll - sonções poro o coso de inodimplemenlo;
lV - locol onde poderó ser exominodo e odquirido o projeto bósico;
V - se

hó projeto execulivo disponível no doto do publicoçôo do edilol de

licitoçôo e o locol ondg posso ser exominodo e odquirido;
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Vl - condições poro porticipoçôo no liciloçõo, em conformidode com os orts.27
o 31 desto Lei, e formo de opresentoçôo dos proposlos;
VII - critério poro julgomenlo, com disposiçôes cloros e porômelros objetivos;

Vlll - locois, horórios e códigos de ocesso dos meios de comunicoçôo à distôncio
em que serôo fornecidos elemenlos, informoçôes e esclorecimenlos relolivos à
licitoçõo e às condições poro otendimento dos obrigoções necessórios oo
cumprimento de seu objeto;
lX - condições equivolenles de pogomenlo enhe empresos brosileiros e
eshongeiros, no coso de licitoçôes internocionois;
X - o critério de oceitobilidode dos preços unilório e globol, conforme o coso,
permitido o fixoçõo de preçqs máximos evedodos o fixoçõo de preços mínimos,
crilérios eslolíslicos ou foixos de vorloçôo em reloçõo o preços de referêncio,
ressolvodo o disposlo nos porógroÍos lo e.2o do oÉ.
íRedocão dodo
pelo Lêi n' 9.ó48. de 1998)

48;

de reojusle, que deveró reÍrolor o vorioçõo efetivo do custo de
produçõo, odmilido o odoçõo de índices específicos ou seloriois, desde o doto
previslo poro opresenloçõo do proposlo, ou do orçomenlo o que esso proposto
se referir, oté o dolo do odimplemenlo de codo porcelo;
íRedocõo dodo
pelo Lei no 8.883. de 1994)
X! - crilério

Xlll - limites poro pogomenlo de insloloçõo e mobilizoçõo poro execuçõo de
obros ou serviços que serôo obrigoloriomente previslos em seporodo dos demois
porcelos, elopos ou lorefos;

\

XIV - condições de pogomenlo, prevendo:

o) prozo de pogomenlo nõo superior o lrhto dios, contodo o poÉir do dolo finol
do período de odimplemenlo de codo porcelo;
íRedocõo dodo pelo Lei
n" 8.883. de 19941
il

b)cronogromo de desembobo móxlmo,por período, em conÍormidode com o
disponibilidode de recursos finonceiros; ,
c) critério de otuolizoçôo finonceiro dos volores o serem pogos, desde o doto
finol do per'rodo de odimplemenlo de codo porcelo oté o dolo do efelivo
pogomenlo; íRedocôo dodo pelo Lei no 8.883. de l9g4)
d) compensoções finonceiros e penolizoções, por evenluois olrosos, e desconlos,
por evenluois ontecipoções de pogomenlos;
e) exigêncio de seguros, quondo for o coso;
XV - inshuções e normos poro os Íecursos previstos neslo [ei;
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XV! - condições de recebimento do objelo do licifoçõo;

XVll - oulÍos indicoções espêc'aficos ou peculiores do liciloçõo.
§ le O originol do edilol deveró ser dolqdo, rubricodo em todos os folhos e
ossinodo pelo ouloridode que o expedir, permonecendo no processo de
liciloçôo, e dele exlroindo-se cópios inlegrois ou resumidos, poro suo divulgoçõo
e fornecimenlo oos interessodos.
§ 2e Constiluem onexos do edilol, dele fozendo porle inlegronte:

I - o projeto bósico e/ou execulivo,
especificoções e oulros complemenlos;

ll - orçomenlo estimodo em plonilhos
íRedocõo dodo pelo Lei no 8.883. de
lll - o minulo
vencedor;

com lodos os suos porles,

de quonlilolivos e prêços

desenhos,

unitórios;

19941

do controlo q ser Íirmodo enhe o Adminishoçõo e o

Iicitonle

lV - os especificoções complemenlores e os normos de execuçõo pertinenles à
licitoçõo.
§

3

§

tle Nos compros poro enlrego imediolo, ossim entendidos oquelos com prozo

Poro efeilo do disposlo neslo Lel, considero-se como odimplemento do
obrigoçõo conlrotuol o presloçõo do serviço, o reolizoçõo do obro, o entrego do
bem ou de porcelo desles, bem como quolquer outro evenlo conhotuol o cujo
oconênciq esteio vinculodo o emissôo de documenlo de cobronço.

\

de enhego oté hinlo dios do dolo previslo poro opresenloçôo do
poderõo ser dispensodos: ílncluído oelo Lei
I - o disposto no inciso Xl deste

orligo;

no

proposto,

8.883, de t 994)

ílncluído pelo Lei

no

8.883. de I ?g4)

!l - o oluolizoçõo finonceiro o que se refere o olíneo "c" do inciso XIV deste ortigo,
colrespondenle oo período compreendido entre os dolos do odimplemenlo e o
previslo poro
pogomenlo, desda que nõo superior
quinze
pelo
Lei no 8.883. de 19941
ílncluído

dios.

o

o

§5o A Adminishoçõo Público poderó, nos
edilois de licitoçõo poro o controtoçôo de serviços, exigir do controlodo que um p
ercenluol mínimo de suo mõo de obro sejo oriundo ou egrêsso do sistemo
prisionol, com o finolidode deressociolizqçõo do reeducondo, no formo esto
belecido em
ílnclu'do pelo Leino 13.500. de 2017)

regulomenlo.
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Após onólise do instrumento opresentodo, constotou-se que o editol foi
eloborodo em hormonio com os ditomes do ort. 40 do Lei 8.666/93, destocondo-se o
clorezo e objetividode do com objeto do licitoçõo, o previsÕo de requisitos perlinentes
oo objeto do certome como condiçõo de hobilitoçÕo, fixoçÕo de critério objetivo poro
julgomento dos propostos, prozos legois respeitodos poro impugnoçÕo oo editol,
oberturo dos propostos e julgomento de recursos, pelo que este Jurídico nÕo tem
nenhumo recomendoçÕo o ser feito.

A doutrino odministrotivisto conceituo licitoçoo como um procedimento
odministrotivo, de observôncio obrigotório pelos órgÕos e entidodes do odministroçõo
pÚblíco, em que, observodo o iguoldode entre os porticipontes, seleciono o proposto
mois vontojoso oo poder pÚblico, umo vez preenchidos os requisitos mínimos necessórios
oo bom cumprimento dos obrigoções elencodos no instrumento convocotório e em seu
respectivo controto od ministrotÍvo.
Troto-se, portonto. de umo disputo isonômico oo fim do quol seró selecionodo
dentre os propostos opresentodos.
uelo
demonstro moior von tojosidode oos
interesses do odministroçõo poro
concessões, oh'enoçõo,

compros, entre oulrqs. Tol premisso, encontro-se expresso no Corto Mogno, ín verbÍs:
Art. 37. A odministroção pÚblico direto e indÍreÍo de quolquer dos Poderes do
União, dos Esfodos, do DísÍrif o Federol e dos Municípios obedeceró oos prncípÍos
de legolidode, ímpessoolidode, moralidode, publicidode e eficiêncio e, tombém,
oo seguínfe:

\

xxl -

ressolvodos os cosos especificodos no legisloçõo, os obros, servíços,
compÍos e olÍenoções serõo confiolodos mêdionte pÍocesso de licítoçõo púbtica
gue ossegure iguoldode de condições o fodos os conconenfes, com clóusulos
gue esÍobeleçom obrgoções de pogamenfo, monfidos os condíções efefÍvos do
proposto, nos fermos do lei, o quol somenfe permilirá os exígêncios de
qvalificação lécnico e econômÍco lndispensóveis à gorontia do cumprimento
dos obrigoções.
O ort. 22 do Lei no 8.66611993 listo cinco modolidodes de licitoçÕo, quois sejom:
concorrêncio,lomodo de preços, convile, concurso e leilõo. A reolizoçÕo de licitoçôo no
modolidode Pregõo, por suo vez, encontro respoldo no Lei no 10.520 de OZ de julho de
2002, e suo formo eletrônico é regulomentodo pelo Decreto no 10.024/2019. A ele oplicose subsidioriomente os normos do Lei n" 8.6661?3.
Neste ponto, é curiol registror que. com o odvento do Decreto no I 0.024/2019, o
Decreto n' 545012005 foi expressomente revogodo. Vejomos:
Att. 60. Ficom revogodos:
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í - o Decreto no 5.454, de 3l de moío de 2005: e
ll - o Decreto no 5.5A4, de 5 de ogosfo de 20A5.
Art. 61. Esfe Decreto entro em vigor em 28 de oulubro de 2019.

§ Io Os edilois publicodos opós o doto de enfrodo eÍn vigor desfe Decrefo serõo
ojusfodos oos fermos desfe DecreÍo.
§ 2o As lícifoções cujos edifoís fenhom sído pubíicodos ofé 28 de outubro de 2019
permonecem
regidos pelo Decreto no 5.450, de 2A05.

No entonto, em respeito oo princípio do tempus regict octum, os licitoções cujos
editois tenhom sido publicodos oté 28 de outubro de 20,l9 permonecem regidos pelo
Decreto n" 5.450/2005.

E entre os principoÍs mudonços promovidos pelo Decreto no

10.024/2019,

destocom-se:

i)

viobilidode

engenhorio (ort. lo);

do uso do modolidode pregõo poro serviços comuns de

ii) obrigoloriedqde do uso do pregõo elehônico (ort. lo, =§lo);

iii) obrigotoriedode do uso do pregõo elelrônico nos conlroloçôes que envolvem
honsferêncio de recuÍsos do Uniôo (ort. lo, §3o);
iv) desenvolvimenlo sustenÍóvel eomo princípio norteodor (ort.2o, §lo);

v) utilizoçõo compulsório do compros governomenlois (oÉ. S");
vi) estudo lécnico preliminor; quondo necessório (ort. B");
vii) orçomenlo sigiloso (ort.
(ort.23);

1S, §2o);

viii) prozo de 2 (dois) dios uleis poro resposlo oos pedidos de esclorecimenlos

ix) lodos os licitontes deverõo envior oo sistemo os documentos de hobilitoçõo
juslomenle com o proposlo @rt.26);
x) diferentes modos de disputos e envio de lonces (ort. 3l);
xi) crilérios de desempote (ort.37);
xii) regulomenloçôo do porticipqçõo de consórcio de empresos (ort.42) e;
xiii) impedimenlo de licilor e conhotor (oÉ.49).
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O pregõo eletrônico é umo dos formos de reolizoçÕo do modolidode licitotorio
procedimentos específicos,
corocterizondo-se especiolmente pelo ousêncio do "presenço físico" do pregoeiro e dos
demois licitontes, umo vez que todo interoçõo é feito por meio de sistemo eletrônico de
comunicoçÕo pelo internet, tendo como importonte otributo o potenciolizoçÕo de
ogilidode oos processos licitotórios, minimizondo custos poro o AdministroçÕo públíco.

de pregÕo, opresentondo os regros bósicos com

O uso e o oplicobilidode do pregÕo, no formo eletrônico, proporcionom grondes
vontogens oos entes pÚblicos, notodomente em virtude de suos corocterísticos de
celeridode, desburocrotizoçÕo, economio, omplo divulgoçÕo, publicidode e eficiêncio
no controtoçÕo.

Assim, dodos os vontogens do pregÕo eletrônico, o Decreto no I 0.024, de 20 de
setembro de 2019, fornou obrigotório o utilizoçÕo do modolidode eletrônico poro
oquisiçõo de bens e serviço comuns, in verbis:

Art. lo Esfe Decrelo regulomenÍo o liciloçdo, no modolidode de pregão, no formo
elelrônico, parc ct oquisiçõo de bens e a controloção de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de engenhario, e dispõe sobre o uso do dispenso
eletrônico, no âmbíto do odministraçdo público federoL

§ I" A vtilizoção do modalidode de pregão, na formo eletrônico, pelos órgãos do
odministroção pÚblica federol direlo, pelos oulorquios, pelos fundoções e pelos
fundos especíois é obrigotório. (grito nosso).
Porém, o obrigotoriedode estobelecido, poderó ser ofostodo, em coróter
excepcionol, medionte prévio justificotivo do outoridode competente, estribodo no
inviobilidode técnico ou no desvontogem poro o odministroçÕo no reolizoçÕo do formo
eletrônico, conforme dicçÕo do §4o, do ort. lo, do Decreto n'10.024/2019:

§ 40 §eró

odmitidd, excepcionolmente, medionfe prévio justifrcativo do
outoridode compeÍenfe, o utilizoçdo do forma de pregão presenciol nos
Iicifoções de que hota o copvt ou ct nõo odoçõo do sísfemo de díspenso
eleÍrônico, desde que fiqve comprovodo o inviabitidade técnico ou o
desvonfogêm poro o odministroçêio no reolizaçdo do formo elefrônico.
Noutro giro,

o

modolidode oro estudodo nõo seró oplicodo nos seguintes

situoções:
Art.4o
I

-

O

pregão,

no formoelelrônÍco

,

nãose opííco o:

contratoções de obros;

ll - locações imobíliór'os e olienoções; e
líí - bens e servíços especiois, incluídos os servÍços de engenhorio enguodrodos
no dísposfo no incr'so lll do caput do ort.30
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Outrossim, é de importonie registro que o PregÕo se destino exclusivomente à
oquisiçõo de bens e serviços comuns. Nesse sentido, o Lei no 10.520/02, em seu ort. lo,
bem como o Decreto no 10.024/2019, no ort.30, definem o conceito de "bens e serviÇos
comuns", o sober:

[eí no 10.520/02
Art. to Poro oquisíçõo de bens e seÍvíços cormuns, poderá seÍ odolodo a licilação
nd modoridode dê pregão, gue seÍó regidd por esfo [eÍ.

Poráqofo único. ConsÍderom-se bens e serviços comuns, poro os frns e efeifos
desle ortigo, oqueles cuios podrões de desempenho e quolidode possom ser
objelivomenfe defrnidos peío edilol, por meio de especificoções usuoís no
mercctdo.

Decrelo n" 10.02412019
Art.30 Porcfins do disposfo nesÍe Decteto, consídero-se.'

ll - bens e servíços comuns - bens cujos podrões de desempenho e quoltdode

possom ser objerivomenre definídos pero ed,Tol, por meio de especÚtcoções
reconhecÍdos e usuois do mercodo;
(...)

§ I" A clossifícoçõo de bens e serviços

como comuns depende de exome

predominonfemenÍe fático e de noturezo técnico.

Desto feito, conclui-se que os bens e serviços comuns sõo oqueles que:

o) tenhom um podrõo de desempenho e quolidode;
(b) tol podrôo de desempenho e quolidode posso ser objetivomente definido no
editol; e
(c) tolobjetividode resulte de especificoçôes usuois no mercodo.

Do texto normotivo, depreende-se, oindo, que enquodromento do bem ou
serviço o ser licitodo no modolidode pretendido é torefo de índole técnico. Sendo que
tol ossertivo é corroborodo pelo previsÕo constonte no ort.3o, §1o, do Decreto no
1 0.024 / 2019. Confiro-se:

§ ," A clossífícoçõo de bens e serviços

como comuns depende de exome
predominonfemenle fático e de nolurezo técnico.
lmportonte ressoltor que tol ovolioçÕo de índole técnico é sempre onterior à
deflogroçÕo do certome, poro fixor concretomente os especificoções dos bens comuns,
pois no licitoçÕo, em si, nÕo poderõo ser odotodos critérios de julgomento que envolvom
fotor técnico, mos, tõo somente, menor preÇo ou moior desconto, conforme o coso.
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"6.4. A incompolibilidode do pregõo com licitoçôes julgodos por crilérios que
envolvom fotor lécnico:

De ocordo com os incísos do §Io do ortigo 45 do [eí no 8.666193, os liciloções
pÚblicas podem ser julgodos por esfes críférios: (o) do menor preço, (b) do
melhor técnico, (c) do técnico e pÍeço e (d) do maior lonce e oferfo. Os criférios
do menor preço e do moíor lonce e oferto sôo os moís objefívos, poÍguonÍo neles
openos se opuro o aulor do menor ou do moior preço, sem gue coiba, no
momento do jvlgomenÍo, comporor. o qualidode dos bens ou servíços oferecidos.

Os critérios do melhor lécnico e o do técnico e preço, conquonto devom
obediêncío ao princípio do julgomento objetivo, admilem, por sua próprio
nortuÍezo., cerÍo subl'efÍvidode no escolho dos eíemenÍos gue serõo fomodos em
conto pelo Adminislroção pcro compcrror os bens e servÍços. Por ísso,
preferenciolmenle, deye-se odolor os criÍéríos de julgomenfo do menor pÍeço
ou, sê for o coso, do moior lonce ou oferto.
O ponto é que o íncíso X do ortigo 4o da LeÍ no 10.520/02 pÍescreye que, "pdro
julgomento e clossifÍcoçõo dos proposfos, seró odotodo o crilério de menor
preço, observodos os pÍozos móximos poÍo tornecimenfo, os especifícoções
fécnícos e porômelros mínimos de desempenho e quolidade definídos no edifol".

A

propósito, o ínciso V do ortigo 8o do Decrefo Federal n" 3.555100 esÍobelece
que, pcrrct o jvlgomenlo do pregão, deve ser odofodo o critério do menor prêço.
O ortigo 7o do DecreÍo Federol n' 1D.024/lg determÍno que pctrc, o pregão
elefrôníco os critérios de julgomenfo odrnÍssíveis sõo o de menor pÍeço ou de
maior desconÍo
esfe umo voriaçõo em reloçõo à opuroçôo do menor preço,
que permonece- sendo o delerminonle. Portonto, o prefensõo de odoçõo de
critérios de julgamento técnicos repele o apticoção do modolidode pregão, em
quolqver de suos formas, presencÍol ou elefrônico." (Pregão Presenciol e
Elelrônico, 8o ed, Forum, 2020, p. 81).

De todo modo, e isso tombém costumo ser objeto de confusões em detrimento
do interesse pÚblico, o uso do criiério menor preÇo nÕo impede que sejom exigidos e
ovoliodos omostros (vide tópico próprio) poro investigor se o bem oferecido otende às
especificoçÕes mínimos do editol.

Tol investigoçõo leró um coróter meromente desclossificotório do bem
desconforme às exigêncios objetivos do editol. nunco servindo poro comporor o
quolidode dos bens oferecidos por diferentes licitontes.
Como exemplo prótico, lonçodo um pregÕo poro oquisiçÕo de "coneios
esferogróficos" é curiol responder "o coneto escreve?"; ou, em outros termos, forom
otendidos os especificoções objetivos do editol?

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI - cNPJ N": 05.257.555/000í-37
Rodovia PA257, KM 01, S/N", (Trânslago) - Nova Jerusalém - CEP:68.170-000 - Juruti - Pará

12

Prefeitura Municipal de Juruti
CNPJ 05.257.555/0001

-

37

Procuradoria Jurídica
Rodovia P^257 (Rodovia Translago), S/n, KM 01, Bairro Nova Jerusalém,
CEP 68.170 - 000 - Juruti/PA.

@;üii/rtri

Com efeito, no medido em que um bem se define por suo utilidode, umo coneto
que nÕo escrevo nõo é umo coneto, oindo que se poreÇo com umo. Se o licitoçoo é
poro oquisiÇÕo de conetos, e nÕo de peços de plóstico porecidos com conetos, o
licitonte deve ser desclossificodo. oindo que tenho o menor preço.
Entretonto, oindo dentro do exemplo dodo, tendo o AdministroçÕo promovido
um pregÕo, nÕo teró o liberdode, que possui o porticulor, de no momento do julgomento
escolher entre umo coneto de escrito mois "duro" ou mois "mocio", que fovoreço, ou nÕo,
o "letro cursivo", o isso otribuindo pontos poro efeitos de clossificoçÕo entre os licitontes,
pois otendidos os requisitos objetivos do editol, deveró julgor pelo menor preÇo, oindo
que este nõo conespondo oo melhor bem.

Contudo, se quolquer umo dessos corocterísticos e quolidodes, como "mociez'
ou "durezo". é importonte poro o otendimento do necessidode do AdministroçÕo, seus
critérios objetivos deveriom vir explicitomenle descritos no editol, dentro de
especificoções de índole técnico. sempre otendido o interesse público e evitondo-se o
restriçÕo injustificodo à competitividode.
poro o oquisiçõo de EPls é critério importonte o conforto mínimo
possível
suo exigêncio dentro de podrões de desempenho e
do usuório e se for
quolidode que possom ser objetivomente definidos pelo editol, por meio de
especificoçÕes reconhecidos e usuois do mercodo, é cobível o pregõo e oconselhodo o
exigêncio de omostro, sempre montido o julgomento por menor preço (ou moior
desconto, vide tópico proprio).
Por exemplo: se

Tombém nõo se orgumente que o cuidodo teró poucos consequêncios próticos,
pois poderó ser opresentodo umo omostro oceitóvel e no horo do entrego ser remetido
bem foro dos especificoções.
Emboro o opinotivo nôo oborque esse momento posterior, é cediço que bostoro
Administroçõo exigir, no fose de execuçõo controtuol, que lhe sejo entregue
exotomente o que foiespecificodo no licitoçõo, sob peno de gloso do pogomento, pelo
nõo oceite do executor, devendo ser bonido o "fomoso" prótico do "tombém otende".
Além do gloso pelo nÕo oceite do executor, tombém deverÕo ser ovoliodos outros

à

penolidodes cobíveis.
Ressolte-se o que o fose de execuçõo controtuol envolve motérios fóticos e nÕo
jurídicos, sendo iguolmente vedodo quolquer tentotivo de tronsformor o instôncio de
ossessoromento jurídico em órgÕo de revisõo ou de ovol oo "oceite" do executor.

Se
pressupõe

o executor tem duvidos, nõo oceite e nõo oteste - pois o pogomento
mos
o certezo do entrego odequodo do bem dentro dos especificoções

tombém nÕo tente tronsformor o questÕo fótico em jurídico.

-

Outrossim, onote-se que nõo deve ser confundido o conceito de "bem comum"
com o de "bem simples". Em outros termos, é possível que olgo sejo "comum" e
"complexo". O que importo é que os podrões de desempenho e quolidode possom ser
objetivomente definidos pelo eclitol, por meio de especificoções reconhecidos e usuois

do mercodo.
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lnclusive, com o desenvolvimento do mercodo ou com o formuloçÕo de critérios
objetivos, sempre de índole técnico, olgo ontes tido como "incomum" podero possor o
ser tido como "comum".
Em Último onólise,

o que se entende por "bem comum" nÕo é conceito estonque

ou imutóvel, depende do copocidode do óreo técnico em otestor o existêncio de
podrões de desempenho e quolidode que possom ser objetivomente definidos pelo

editol, por meio de especificoções reconhecidos e usuois do mercodo, sempre em nome
do interesse pÚblico, poro oquiloior se o modolidode lÍcitotório mois odequodo é
reolmente o pregÕo.

Aindo no intuito de remover dúvidos, nõo é o eventuol "complexidode lécnico',
poro o obtençÕo do bem oue lhe retiro o corocterístico de comum. Um "bem comum"
pode oborcor gronde "complexidode técnico""
Melhor refletido, o processo poro o fobricoçÕo de umo "resmo de popel" ou de
umo "olmofodo de corimbo", clos olhos do homem-médio, reveste-se de gronde

complexidode técnico e serio-lhe impossível descrever o iter produtivo de tois beÀs poro
olém de noçÕes obsolutomente genéricos de que "o celulose vem do órvore.
normolmente do eucolipto" e de que "o plósiico do invólucro derivo do petroleo, emboro
eu nÕo tenho certezo do que provem o feltro do olmofodo", mos isso nõo ofosÍo o
coróter de bem comum do "resmo de popel" ou do "olmofodo de corimbo,'.
Desenvolvendo essos ideios e openos como um recurso retórico de exemplo
extremo, é pÚblico e notório que existe umo "novo corrido espociol" entre empresos
privodos, especiolmente norte-omericonos, poro o crioçoo de inéditos veículos espociois,
conhecidos como "foguetes reutilizóveis", sempre com o promesso de que em poucos
onos tois lonçomentos serÕo corriqueiros, oté mesmo poro "turismo espociol", foro o
trodicionol uso poro pesquisos científicos, que se tornoriom muito mois borotos.
Porfonto, ossim como hoje se licitom veículos "SUV" poro os forços policiois, tolvez.
no futuro, hojo o necessidode do poder público licitor tois "foguetes reutilizoveis" poro o
otendimento de suos necessidodes, como. por exemplo, o de lonçor pequenos sotélites

poro monitoromento ombientol ou de oferecer trotomento poro olgumo doenço cujo
curo sejo fovorecido pelo microgrovidode.
Fozendo ochegos oos excertos, tombém deve ser evitodo "confusôo" corriqueiro
sobre o que sejo "usuol". o conceito de usuolé voltodo oo mercodo.

Aindo que o específico orgÕo do AdministroçÕo jomois tenho licitodo o bem,
deveró verifÍcor se o mercodo usuolmente o troto como comum.
Como critério odicionol, extremomente volioso, mesmo quondo o estudo técnico
nÕo sejo obrigotório (vide tópico próprio) poderó o gestor lrazer oos outos o reloto de
licitoções semelhontes no AdminisiroçÕo distritol ou de outros entes, se possível ovoliondo
seus resultodos positivos ou negotivos.
Em conclusÕo quonto oo tópico, o gestor deveró municior os outos com os
justificotivos técnÍcos e opresentor os rozões poro o enquodromento do objeto

o
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licitodo nos conceitos dispostos no ort. lo do Lei n'10.52012002 e no ort.3o do Decreto no
10.024/2019.

Noto-se que em momento olgum, se estó fozendo quolquer juízo de volor quonto
elencodos pelos servidores que proticorom otos no intuito de justificor o referido
controtoçÕo.
às rozões

Verificomos pelos documentos constontes dos outos que os procedimentos
iniciois poro oberturo de procedimento licitotório forom conetomente observodos.

Quonto à odoçÕo do modolidode PregÕo Eletrônico poro otender oo interesse
do Secretório interessodo, ho que se registror olgumos consideroções.

A Lei no 10.520102 que disciplino esto modolidode dispÕe em seu ort. I

o

porógrofo único.

Io

Poro oquisíçôo de bens e serviços comuns, poderó ser odofoda a
licitoção no modalidode de pregão, gue seró regido por eslo Lei.

Art.

Porágrofo único. ConsÍderom-se bens e serviços comuns, poÍo os fíns e efeíÍos
desÍe orligo, ogueles cu1'os podrões de desempenho e qualidode possom ser
objelivomenfe definidos pelo edilol, por meÍo de especifrcoções usuois no
mercodo.

\

Pelo leituro retro opresgnlg_Q.=q,,,:constotomos que o objeto do processo em onólise
pode ser clossificodo como ,ffi*ffi#, tendo em visto que nÕo se troto de serviço de
moior complexidode e nÕo possui nenhumo especificidode que prejudique o
eloboroçÕo do proposto.

Porionto, nÕo se verifico nenhum óbice poro o utilizoçÕo do modolidode pregÕo,
sejo no formo Presenciol, sejo no formo Eletrônico, poro reolizor o licitoçÕo necessório
poro o otendimento do pretensÕo do Secretorio interessodo.

Jó o utilizoçÕo do sistemo de registro de preços no ômbito do Município de

Rurópolis, entendemos que sejo mois vontojoso poro o Município efetuor o licitoçÕo com
vistos o reolizor o registro de preços. tendo em visto o imprevisibilidode do montonte totol
o ser efetivodo duronte o período controtuol, o quol podercí ficor oquém ou olém do
estimotivo do Secretorio Ínteressodo.
NÕo obstonte, orientomos openos à Pregoeiro e suo equipe de opoio poro que
duronte o conduçõo do certome sejom cumprldos os determinoções legois do Lei no
10.520102 e do Lei no 8.66ó/93, suplementormente, sob peno de involidode dos otos
proticodos em desocordo com os referidos diplomos legois, em especiol, quonto à
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O PregÕo se desenvolve em umo fose interno, comum o todos os modolidodes
de licitoçÕo, no quol sÕo proticodos otos relocionodos à delimitoçÕo dos termos que
serÕo controtodos, e em umo fose externo, que se inicio com o publicoçÕo do
instrumento convocotório e termino com o ossinoturo do controto.

Entre os inovoções promovidos pelo Decreto n' 10.02412019. destoco-se inclusõo
do Plonejomento do ControtoçÕo no fose interno do certome licitotório.

E

de ocordo com o ort. 14 do Decreto no 10.024/2019, no plonejomento do

pregõo seró observodo o seguinte:

I - elaboroçôo do esÍudo lécnico preliminor e do fermo de referêncío;

ll -

aprovoçôo do esfudo lécnico preliminar e do lermo de referêncío pelo
ouloridode compelenfe ou pot quem esfo delegor,'

lll - eloboroçõo do edital, que eslobelecerá os critérios de jutgomenÍo e o
oceifoçôo dos proposfot o modo de dl'spufo e, quondo necessórío, o inlervolo
mínimo de diferenço de voíores ou de percentuoís enÍre os lonces, que incidiró
tonto em reloçõo oos lonces inlermediários quonto eín reloçõo oo lonce que
cobrir o melhor oferto:
lV - definiçõo dos exigêncÍos de hobílifoçõo, dos sonções oplicóveis, dos prozos
e dos condíções gue, peros suos porÍícuíortdodes, sejom consíderodos releyonfes
pctrct ct celebroçõo e o execuçõo do contralo e o ofendímenfo dos necessidodes
do odminislração público; e
V - designoçôo do pregoer'ro e de suo equipe de apoio"

Evidencio-se que o plonejomento do controtoçÕo permite que o Administroçoo:

ü
ií)

identifique suos príncÍpoís necessidodes,.

ü

averigue o períodicidode do conÍroÍoçôo e o cobímenfo do §ísÍemo de

defino odequodomenfe os quonlilofíyos que serõo necessórios poro o
ofendímento da demondo:
RegisÍro de Preço,'
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delimile odeguodomenle o objelo, defínindo cdroclerísticos específicos gue
olendom o necessidode do insliluição, mos com o devido coulelo poro não
r e slri n gir i n d ev i d o menf e o c o m petitiv i dode,' e

v) realize ompla pesguiso de mercodo polrrr esfimor o preço do controtoção.
Logo, o plonejomento tem o condõo de condicionor todos os demois foses e
etopos do processo e de determinor ou nõo o sucesso do controtoçÕo.

Jó o ort.8o do Decreto n'10.024/2019 define os documenios necessórios à
instruçoo do procedimento, que serÕo estudodos nos próximos tópicos:

| - esÍudo técnico preliminor, quondo necessório;
ll - termo de referêncÍo,'
lll - plonilho esfÍmoÍivo de despeso,'
IV - previsõo dos recuÍsos orçomenláríos necessóríos, com o Índicoçõo dos
rubricos, exceÍo no
hípólese de pregõo poro regislro de preços;
V - oulorizoçõo de oberluro do licitaçdo:
Vl - designoção do pregoeiro e do eguipe de opoio;
Vll - editol e respecfívos onexos;
Vlll - minvlo do lermo do conlrolo, ov inslrumenfo equívolenfe, ov mlnulo do ota
de regisfro de preços, contorme o coso,'
lX - porecer jurídico;
(...)

O estudo técnico preliminor é o documento constitutivo do primeiro etopo do
plonejomento de umo controtoçÕo, que corocterizo o interesse público envolvido e o
melhor soluçÕo oo problemo o ser resolvido e que, no hipotese de conclusÕo pelo
viobilidode do controtoçÕo, fundomento o termo de referêncio.
É importonte registror que o reolizoçõo do estudo técnico preliminor nÕo é
obrigotorio, visto que o inc. I do ort. 8, do Decreto no I0.02412019. de moneiro expresso,
estobelece que o processo seró instruído com o estudo "quondo necessório".
Esse

"quondo necessório" significo que o gestor deveró perquirir se hó normo que

o estudo técnico preliminor poro o controtoçôo que pretende empreender. Os
exemplos mois comuns de necessidode de estudo técnico preliminor sôo os
exijo

controtoções de "TllTlC" (que nôo sÕo obrongidos pelo presente porecer referenciol,
inclusive por esse motivo) e os controtoções de "serviços terceirizodos" .

De quolquer formo, o gestor público deveró observor se existe olgumo normo
que exijo o estudo técnico poro o controtoçÕo que reolizoró. Coso ofirmotivo, deveró
respeitor o procedimento exigido, sendo Útil o liçõo de JOEL DE MENEZES NIEBUHR:
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"(...) pode-se dizer gue o esfudo lécnico preliminor é onlecedenÍe oo termo de
referêncÍo e deve externor o ovalioção do próprio demondo por porfe do
Adminislroção P(tblico, o pesguÍso sobre os soluções de mercodo poro oÍender o

demonda e o definiçõo do soluçõo eleíÍo pot elo, com os respecfivos
justifrcolivos. ou sejo, ÍecnicomenÍe, o Administraçdo define o gue gueÍ e poÍ
quois rozões." (Pregão Presencíol e Eletrônico, 8o ed., Forum,2020, p. l3l).
O controle de tol plonejomento. entretonto, é de índole mois técnico do que
jurídico, iendo como sede privilegiodo de revisõo os unidodes de controle interno dos
órgÕos do AdministroçÕo, solvo dúvido jurídico especÍfico.

O Termo de Referêncio deve ser eloborodo com vistos à cloro e preciso
definiçõo do objeto o ser controtodo, vedodos especificoções que, por excessivos,
inelevonies ou desnecessórios, limitem o competiçÕo, o teor do ort. 3o, lll, do Lei no
10.s20/2002.
Assim, o Termo de Referêncio deve opresentor o seguinte conteúdo (ort.
Decreto n" 1 0.024 I 2019):

3o, Xl.

do

o) os elementos que embosom o ovolioçõo do cuslo pelo odminislroçõo público,
o porlir dos podrôes de desempenho e quolidode estobelecidos e dqs condições
de enürego do objeto, com os seguintes informoções:

l. o definiçôo do objeto controtuol e dos métodos poro o suo execuçõo,

vedodos especificoções excessivos, irrelevonles ou desnecessórios, que limitem
ou fruslrem o compeliçôo ou o reolizoçôo do cerlome;
2. o volor eslimodo do objeto do liciloção demonstrodo em plonilhos, de ocordo
com o preço de mercodo; e
3. o cronogromo físico-finonceiro, se necessório;
b) o critério de oceitoçõo do objeto;

c) os deveres do conhotodo e do controtonle;
d) o reloçôo dos documentos essenciois à verificoçõo do quolificoçôo técnico e
econômico finonceiro, se necessório;
e) os procedimentos de fiscolizoçôo e gerenciomenlo do conholo ou do oto de
regislro de preços;
f) o prozo poro êxecução do conlroto; e
g) os sonções previstos de formo objelivo, suficiente e clorq.
O Termo de Referêncio deve ser eloborodo pelo setor requisitonte do demondo
14, inciso ll, do

e oprovodo pelo outoridode competente, conforme exigêncio do orl.
Decreto n' 10.02412019.
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No toconte à definiçÕo do objeto, deve-se evitor descrições muito genéricos que
implicoriom no risco de controtor olgo nõo desejodo, como tombém, descrições muito
específicos que podem ensejor o direcionomento do licitoçÕo ou o restriçõo indevido do
competitividode.

Além disso, urge osseveror que, o ort. 15, §2", do Lei 8.666/93, vedo o indicoçÕo
plousível, conforme
jurisprudêncio do Tribunol de Contos do UniÕo - TCU:

de morcos específicos, solvo se houver justificotivo técnico
A indicoçõo de mcrrcrr no editol deye

esfor omporodo em rozões de ordem
lécnico, de formo molivada e docume ntc,do, gue demonsfrem ser oquelo morco
específíco o Único ccrpoz de sofisfozer o inferesse púbíico. (Acórdão 113/2016
Plenório, rel. Min. Bruno Donfos, 27/0112016).

A resÍriçõo qvonto à porficipoçõo de determinodos morcos em lícífoçõo deve ser

formol e fecnícomenfe juslíficodo nos oulos do procedimenlo licilotório.
(Acórddo 4476/2016 - 2o Cômoto, rel. Min. Ano Anoes, l2/04/2016).

Logo, o previsÕo de exigêncios no especificoÇõo do objeto que possom restringir
o competitividode, deve ser devidomente justificodo nos outos, de modo o comprovor o
suo efetivo necessidode poro o consecuçõo dos objetivos olmejodos pelo
AdministroçÕo.

lmpende solientortombém o previsÕo constonte no ort.23, §lo do Lei 8.666193,
que troto do porcelomento do objeto. ín verbÍs:

§ Io As obros, servíços ê compros efeÍuodos pelo Administroçõo serõo divididos
eín fonfos porcelos quonfos se comprcvcfiem lécnica e economicomenfe
viáveis, procedendo-se à licilação com vislos oo melhor opÍoveifomenÍo dos
recursos disponíveis no mercodo e
do economío de escolo.

à omplioção do competitividade

sem perdo

Com o fito de omplior o competitividode do certome e possibilitor um melhor
oproveitomento dos recursos disponíveis, o AdministroçÕo deve buscor o porcelomento
do objeto, quondo for divisível, e nÕo houver prejuízo poro o totolidode do licitoçÕo.

Senõo vejomos:

a ort. 23, §1", do Lei no 8666/93, impõe o porcelomenlo coÍno obrigotório,
respeÍÍondo-se, sempre, ct integrolidode quolilotivo do objelo o ser execufodo.
Porém, se o odoçõo desso soluçõo impoúo no crioçõo de ônus mois eleyodos
pelo quebra do economÍo de escolo, no odoçõo de modalidode menos rigoroso
de licífoçõo otr, oinda, no enquadromenlo do objefo nos lfmites ou permitom o
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Nesse sentido, observo-se que o frocionomento é recomendóvel quondo for
técnico e economicomente vióvel e sobre esse porticulor troz-se à boilo os ensinomentos
de MARÇAL JUSTEN FILHO (Comentórios à Lei de t-icitoções e Controtos Administrotivos.
ed. l8o. pog447):

Nõo se odmife o fracionomento quondo Íecnicomenfe isso não for vióvel nem,
mesmo, recomendável. O frocionomenÍo em lofes deye respeifor o inlegrolidode
qualilativo do objelo o ser executodo. Nõo é possível desnofuror um certo objeto,
frogmenlondo-o eÍn confroÍoções díyersos o gue importom o risco de
impossibílídode de execuçôo sofisfofórío. §e o Administraçõo necessilor adquirir
um veicalo, não Íeri,o senfido licilor a compra por porÍes. Mos serío possível
reolizar o compÍrl frocionoda de uma plurolidade de yeícuíos. Em suma, o
impedimenÍo de ordem técnico signifrca que o unÍdode do objeto o seÍ
execufodo nõo pode ser desfruído atrovés do frocionamento.

Já o impedimenlo de ordem econômíco se reíocÍono com o risco de

o

frocionamenlo oumenlor o preço unilório o seÍ pogo pela AdmínÍsfroçõo. Em
umo economia de escolo" o crumenfo de quanlitotivos produz o reduçôo dos
preços. Por isso, nõo teria csbímenfo, o Administroção fracionar os confroÍoções
se Ísso oconelor avmento de seus cusÍos.
E

oo finol, conclui:

A possibilidode de porticipoÇÕo de moior numero de interessodos nôo é o
objetivo imedioto e primordiol, mos vio instrumentol poro obter melhores ofertos. Logo. o
AdministroçÕo nõo pode justificor um frocionomento que ocorretor elevoçôo dos custos
otrovés do orgumento de benefício o um número moior de porticipontes.
Sendo ossim, opesor de o regro ser o frocionomento do objeto, esso medido
somente se justifico e encontro omporo legol, quondo for comprovodo o viobilidode
técnico e o vontogem econômico poro o Administroçõo" Logo, coberó o AdministroçÕo.
em codo coso. justificor o frocionomento ou nõo do objeto, omporondo o decisÕo em
rozões de ordem técnÍco e econômico.

Outro elemento do Termo de Referêncio que rnerece destoque é o volor
estimodo do objeto do licitoçÕo demonstrocio em ploniihos, de ocordo com o preço de
mercodo.

Deve ser eloborodo, previomente oo certome, orçomento detolhodo em
plonilhos que expressem o composiçÕo de todos os custos unitórios dos serviços
pretendidos, exigindo-se dos licitontes os referidos composiçÕes em suos propostos.
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A pesquiso de preÇo possibilito que o AdministroçÕo opure o existêncio de
recursos orçomentórios poro ossunçÕo dos despesos e permite oferir o exequibilidode
dos ofertos opresentodos. Assim, o definiçÕo do volor de referêncio serviró como
porÔmetro objeto poro julgomento dos propostos opresentodos pelos licitontes.
Nesse posso, o Administroçõo Público deve osseguror que o volor estimodo reflito
de modo fidedigno o reolidode do mercodo, o fim de se evitor, principolmente, o sobre
preÇo no volor do controto.

Desse modo, deve-se reolizor omplo pesquiso
objetivondo estimor o custo de cooo item o ser odquirido.

lmportonte registror que

de

preÇos

no mercodo,

o novo decreto do PregÕo Eletrônico possibilitou o

sigiloso iniciol do volor estimodo do licitoçõo em determinodos situoções. Vejomos:

Art. 15. O volor esfímodo ou o valor máximo oceilável pcfia a controtoção, se nõo
consÍoÍ expressomenle do edÍfol, possuiró caráter sigíloso e seró disponibitizodo
exclusivo e peÍmonenlemenle aos órgãos de confrole exferno e ÍnÍerno.

§ lo O coráler

sigriloso do valor esfimodo ou do volor máximo oceitável poro o
conlroloção seró fundomentodo no § 3o do ort. 7o do tei no 12.527, de IB de
novembro de 201I, e no drt. 20 do Decrefo no 7.724, de t6 de moío de 2012.

§ 2o Poro frns do disposfo no copul, o volor eslímodo ou o volor móximo aceitávet
poro o
conlrofoçõo seró lornodo pÚblico opênos e ímediofomenfe opós o enceromenfo
do envio de lonces, sem prejuízo do divulgoção do delalhomento dos
quonlilotivos e dos demois informoções necessórios à eloboroçõo dos proposfos.

Ao revés, nos hipóteses em que for odotodo o critério de julgomento pelo moior
desconto, o volor estimodo. o volor móximo oceitóvel ou o volor de referêncio poro
oplicoçÕo do desconto deveró constor obrigotoriomente do instrumento convocotório
(ort. 15,§3").

Desto feito, conforme precedentes do Tribunol de Contos do UniÕo que
embosorom o orientoçÕo outroro opresentodo por esto Coso Jurídico. coberó oo gestor
molivor o escolho pelo sigilo do orçomento-bose, considerondo os circunstôncios e
corocterísticos do objeto de codo umo dos licitoções que utilizor o presente porecer.

O Decreto 10.02412019 determino que o oceitobilidode dos propostos poderó ser
ovoliodo pelos seguintes critérios: menor preÇo ou moior desconto. vejomos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI - CNPJ N": 05.257.555/0001-37
Rodovia PA'257, KM 01, S/No, (Trânslago) - Nova Jerusalém - CEP:68.170-000 - Juruti - Pará

21.

Prefeitura Municipal dc .Iuruti
CNIPJ 05.257.555/0001 _ 37

Procuradoria Jurídica
Rodovia PA251 (Rodovia Translago), S/n, KNI 01. Bairro Nova Jerusalém,
CEP 68.1 70 --, 000 - Juruti/PA.

W#WWMW#
Í9N§!9r

t EtaçS

Chl

;tri'

Art. 7o os critérios de julgomenfo empregodos no sereçõo do proposÍo moÍs
yonforbso pc,rct o odministroçõo serôo os de menor preço ou mclioÍ

desconfo, confotme dÍspuser o edÍÍol.

Porágrofo Único. Serõo fixodos crilérios objelívos poro definL!ôo do melhor
preço, consideÍodos os prazos paro o execuçôo do conlroto e do fornecímenfo,
os espêcificoções fécnícos, os porômetros mínimos dê desempenho e dê
qualidade, os diretrizês do plono de gesfõo de logístico susfenfóye, e os demoÍs
condições esfobelecídos no edital.

NIEBUHR

Em momento onterior do opinotivo jó citomos
sobre o temo, sedo didótico, porém, CI repetiÇÕo:

"6.4. A incompotibilrdode
envolvom folor lécnico

do pregão com

o

liçÕo de JOEI DE

MENEZES

,ic,Toções julgodos por cr}érios que

De ocordo com os incisos do §lo do artigo 4s do lei n, 8.666/93, os lÍcifoções
pÚblicos podem ser juígodos por esfes critérios: (a) do menor preço, (b)
do melhor técnica, (c) da técnico e pÍêço e (d) do maior lonce e oferfo. os
critérios do menor prêço e do moior lonce e oferfo são os moís objefívos,
porquonto neles openos se opuro o oular do menor ou do moior preço, sem gue
coibo, no momenlo do iulgamenlo, compilor o quotidade dos bens ou serviços
oferecídos. Os criÍérios do melhor fécnico e o do técnico e preço, conquonto
devom obediêncÍo oo princípio do jvlgomento objetivo, odmitem, por suo
própria noturezo, certo subjetividade no escolho dos elemenfos que serõo
fomodos em conlo pelo Admínisfroçôo püa comporor os bens e serviços. por
isso, preferenciolmenfe, deve-se odoÍor os crilérios de juígomenÍo do menor
prêço ou, se for o coso, do moior íonce ou oferld.

o

ponlo é que o inciso x do ortigo 40 da lei no lo.s2o/02 pÍescÍeye que, "pore
ivlgomenlo e clossifhoçõo dos proposfos, seró odotodo o crilério de menor
preço, observodos os prozos máximos poro fomecimenfo, os específícoções
ÍécnÍcos e porômefros mínÍmos de desempenho e quolidode definidos no edifol".

A propósito. o inciso V do ortigo 8o do Decreto Federol n" 3.555/00 estobelece
que, poro o julgomento do pregõo, deve ser odotocjo o critério do menor preço. O
ortigo 7o do Decreto Federol no 10.024/ l9 determino que poro o pregÕo eletrônico os
critérios de julgomento odmissíveis sÕo o de menor preÇo ou de moior desconto
- esteo
umo vorioçõo em reloçÕo à opuroçÕo do menor preÇo, que permonece sendo
determinonte. Porlonlo, o prelensôo de odoçôo de critérios de julgomenlo técnicos
repele o oplicoçôo do modolidode pregôo, em quolquer de suqs formos, presenciol ou
eletrônico." (Pregõo Presenciol e Eletrônico, 8o ed., Forum, 2020, p. gl ).
Tombém SIDNEY BITTENCOURT troz volioso liçÕo:
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'No regtime do decrelo onÍerÍor, o único critério de julgomenlo dos proposfos o
ser ulilizodo no prcgão ero o do 'rnenoÍ pÍeço'. Agoro, o novo regulomento do
pregão eletrônico inovo com o possibilidode de odoçõo do critério do 'moior
desconfo'.

ftpo de avolioção, na verdode, não é inédito no ordenamento jurídico
nocional, pois já consfo no lei gue insfrluiu o chamodo Regime DiferencÍodo de
Conlroloções Públrcos - RDC (Lei no 12.46212011), aplicável às lÍciÍoções e
confrofos necessárbs à reolizoçõo dos Jogos Olímpicos e Poraolímpicos de 2016
e do Copo do Mundo FIFA 2014, enfre oufros.
Esse

jó onotodo, sendo chomodo

por olguns de'pregõo negofrvo", o critério do
"maior desconÍo" lem como corocleríslico o inyersõo do lógico tradicionol do
modalidode.
Como

Á quesfõo o se enfrenfor é se tol crilério encontro ctmpcrro no legisloçõo em vigor,
o ponÍo de ser ínserído em umo ferromento regulomentar.

lniciolmenfe, os crilérios íegoís, chomodos de ?ipos licitotórios', esfôo previsfos no
Lei Gerol de Licítaçõês, eÍn roí exousfryo.'

Art.4s.

(...)

§ Io

Poro os efeifos desfe ortigo, consfiluem frpos de lÍcifoçõo, excefo no
modolidade concurso:

| - o de menot pÍeço - quondo o crilério de seleçõo do proposlo moís vonlojosa
parc q Adminishaçõo deferminor que seró vencedor o licitonte gue opresentar o
proposfo de ocordo com os especifrcoções do edíÍol ou conyife e oferlor o
menoÍ preço;
tl - o de melhor lécnico:
lll - o de lécnico e pÍeço.

lV - o de moior íonce ou oferta - nos cosos de olienoçõo de bens ou concessôo
de direifo reol de uso.
No gue se refere ao pregão, o Leí no 10.520/2002 preceituo como único critério o
tipo'menor preço', conforme indicado no inc. X do ort. 4o:
'Art. 4o. (...) X - poro julgomenlo e clossífÍcoçôo dos proposfos, seró odoÍodo o
critério de menor preço, observodos os prozos máximos poro fornecimenfo, os
especifrcoções fécnÍcos e parãmelros mínimos de desempenho e quolrdode
definídos no editol:'
Assim, o princípio, em umd leiluro opressodo, o avoliaçôo com bose nos regÍos
legoís denolorio gue o uso de novo cri|ério configurorio ilegolidode.
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Ocorre, lodovia, coÍno jó dispuseÍnos em oulros trobalhos, gue o critério do
'moior desconÍo' esculpe julgomenlo decorrenle de licitoção do tipo 'menor
preço', com opuÍaçõo sendo reolizodo em fvnção do desconto oferecido pêros
Iícífonfes sobrê o parômetro de preço definido pelo Adminísfroçõo no instrumento
convocotório.
Logo, não há ilegolidode no regulomenfoçõo.

Nesse senfido, Ronny Chorles, lrozendo à boÍlo os obseryoções de Dowison
Borceíos, obseryo que o metodologio nodo mois é gue o odequada oplrcoçõo
do regro do Lei do Pregão o olguns cosos concrefos, ojustondo-se à naturezo do
objeto do certome, reslondo ossêgurodo o escolha da proposfo mois vonfojoso
que, coniunlamenfe com o isonomio de fodos os inferessodos. consfífuem
frnolídodes primeiros de Íodo procedimento licitatório.
Nesse confexfo, como prevê o ortigo em onólíse, o proposfo mois vonlajoso paro
o Adminístroção no pregão elelrôníco poderá ser selecíonodo por intermédio do
formo tradicionol de ovolioçõo, o 'menor pÍeço', ou pelo crilério que derivo desso
forma, odoptado às coroclerísficos peculiores do objeÍo perseguido, o 'moior
desconfo', logicomenfe, com defrníçõo prévia no edital licitotório.

DesforÍe, nesse tipo, a Adminislroçõo esÍlpulo um preço-bose poro o bem ou
poÍa o servÍço comum o sêr controlodo, sagrondo-se yencedor o licilante que
oferecer o moior desconfo sobre ele" (Novo Pregão Elelrônico, JHMIZIJNO
ED|TORA. 2020, pp. 92-93).

público deveró oquilotor se o tipo de julgomento seró pelo
menor preço "clóssico" ou pelo seu derivotivo, o "moior desconlo".
Desso formo, o gestor

No lnstrumento convocotório o critério <le julgomento utilizodo é o de menor
preço por ITEM. A escolho cÍende oo que determino o inciso X, do orl'.4o do Lei nolO.
5201200A e o inciso V do ArtÍgo 8" do Decreto no 3.555/2000 com redoçoo semelhonte,
vejomos:

poro julgomento e clossúcqçõo dos proposfos, ser6 odolodo o crilério de menor
preço, observodos os pÍozos móximos poÍo fornecimenfo, os especifícoções
fécnícos e porômefros mínimos de desempenho e qualidode definídos no edíÍol,.
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Esse requisiÍo encontro-se oponiodo no preômbulo do editol, bern como em item
do editol, conforme determino o ort.40, inc. Vll do Lei no 8.666/93.
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No toconte oos critérios de odjudicoÇõo, o Tribunol de ConÍos do UniÕo (TCU),
por meio do SÚmulo 247, orienÍo do seguinte formo:

do adjudicoção por ifem e nõo pü preço gíobol, nos
ediÍois dos lÍcífoções poro o contrcto,ção de obros, serviços, compros e
olÍenoções, cujo objefo sejo divisível, desde gue nõo hoja prejuízo poro o
conjunta ou complexo ou petdc, de economio de escoro, lendo em yÍsÍo o
objelivo de propiciar o omplo padicipoçõ.o de íi,cifonfes gue, emboro não
dispondo de copocídode parc o execuçôo, fornecimenlo ou oguisiçôo do
É obrigotório

o

odmissõo

totolidode do objeto, possom fazê-lo com reloção o ífens ou unidodes
oufônomos, deyendo os exÍgêncíos dê hobilitoção odequor-se o esso
divísíbílrdode.

Aindo nesse sentido, vole otentor poro o recomendoçÕo do Tribunol de Contos
do UniÕo, emonodo no Acór:dÕo 2037 /2019-Plenorio, nos seguintes termos:

9.6. delerminor à §ecrefqrio-Gerol de Controle Exferno deslo Corfe guê, em
reforço oo consÍonte do ifem 9.3 do Acórdão 757/2015-Ptenário, orienÍe suos
unídodes sobre o necessÍdode de sempÍê ovolior os seguÍnfes ospecfos em

pÍocessos envoíyendo pregões porc regislro de pÍeços: I..J 9.6.3.
obrigotoriedode do odjvdicoçõo por ilem coíno regro gerol, lendo em yisfo o
objelivo de propicior o omplo porticipaçõo de lrciÍonfes e o seíeçõo dos
proposfos mois vantojosos, sendo o odjudícoçõo pot prcço globol medido
excepciono, gue preciso ser devídomenfe justíficodo , olém de íncomp otível com
o oquísiçõo futuro por ífens - orfs. 3", § ,", inciso í, 15, Ínciso lV, e 23, §§ Io e 2o, do
Lei 8.666/1993, e Acórdõos 529. 1.592. t.913. 2.695 e 2.796/2013, fodos do
Plenário.

Adenrois, coso sejo nrontidc r: opçÕo "rnenor preÇo por lote" , é curiol registror os
recomendoções de coutelo feitos no Porecer no 7l 11201?-PGCONS/PGDF sobre temo:
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No coso presenfe, corno vímos, o Consulenfe opresento justifrcofivos poro gue o
odiudicoçôo e o oguísiçôo dos produfos se dêem de formo inlegrol, por lole, ou
sejo mosÍror-se-io odeguodo não porcelor o objeto. Em sífuoçôes como esfos, os
Tribunais recomendam guê se1'om Íomodos couÍelos.
O TCU delermino que nõo se permilo o oquisiçõo, isolodo, de ilens poro os quois
o respectivo licilonte vencedoro nõo tenho opresenlodo menor preço,
vedondo, oindo, os odesôes à olo.

o

Nos Acórddos 75712015-P. 1.68012015-P e 5.t3412014- 2o cômaro, o Tribunat
determinou o órgãos pÚblicos guê se obsfÍvessem de outorizor odesões à ofo de
regisfro de preços poÍo os ííens que nõo obfiveÍom a melhor proposfo, o Ínênos
gue o oderenfe monífesÍe-se no senfído de controlor o lotolidode do íofe.
Também no Acórddo n' 343/2014-P o TCIJ fez o mesmo recomendoçõo, yerbis:
"verifico-se o possibíírdode de prejuízo oo erário coso os ilens em gue o
vencedoro nôo opresenfou o ÍnenoÍ preço sejom odquiridos individuolmenle,
se1'o pelo órgão ou por ferceiros. 29. Em virtude desfo consfofoçôo, pÍopomos
gue o órgão se obslenfro de odquirb, individuotmenfe, os produfos ern gue o
empÍeso (..) ndo opresenfou os rnenoÍes preços (..J permilindo que sejom
odquíridos openos paro d composiçõo dos kifs escolorês, o que evíforío eyenfuol
prejuízo oo erário".

Ienho clue os êssos recomendoções devem ser replícodos no coso presenfe,
fozendo-se os coÍrêspondenfes ojusfes no Editol.
- Um ovtro ponto que deve ser oqui levontado, relocionodo oo ponlo ocima, diz
respeíÍo à possibilldode de odesões à Ato de Regisfro de preços.
Como se sobe, o odesõo, quondo permitido, deve resfor expressomenfe previsfo
EdÍlot e no Alo de Regísfro de Preços (Att.9',llt, do Decrefo n. 39.103120t8). No
coso. o Editol permile odesôes (ltem 2.5", | 7.9.1 ., 2.1 .t .7. e ífem t 0.t .t. da Minuto
de Ato).

no

No línho cío enfendÍmenlo firmodo anteriormente, relativo à oguisiç ão por lole,
recomendoÍnos gue sejo vedodo o possÍbiírdode de odesões por rlens, de formo
ísolodo. (grifo nosso).

Desso formo, 'considerondo
e
obrigoloriedode do
propicior a omplu
::pQf 5ôf
<r odjudicoçõo:,por prêço

os

decisÕes ocimo o ntom poro o
geJol,lendo em vistq o objetivo de
dos propostos mois vontojosos,
excepcignol, deve ser devidomente
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Quonto oos critérios hobilitoçÕo do licitonte. seró verificodo quonto oo ospecto
jurídico. técnico, econômico-finonceiro fiscol e cumprimento do disposto no inciso XXX|ll
do ort. 7u do ConstituiçÕo Federol.
E no que concerne Ôs exigêncios
técnico, impende registror que:

de otestodo ou decloroçÕo de copocidode

i) nõo pode ser desorozoodo o ponto de comprometer o compeiitividode do
licitoçõo;

ii) deve constitui

tÕo-somente gorontio mínimo suficiente
copocidode de cumprir os obrigoções o serem ossumidos;

que

demonstre

iii) deve ser ficodo como resrrltodo de um processo lógico, fundodo em rozões
ir,) <1eve ser pertinente e compotível

com objeto licitoclo; e

v) deve ser limitodo às porcelos de moior relevôncio e volor significotivo do
objeto
lnsto solientor, oindo, que o quolificoçÕo técnico é gênero de que sÕo espécies
o copocidode técnico-profissionol e o copocidode técnico-operocionol. Nesses termos,
colociono-se esclorecedores opontomentos ofertodos peto Tribunol de Contos do UniÕo
no Monuol de PregÕo Eletrônico:

A copacidode técnico-profrssionol se refere à comprovoçõo de gue o empreso
possuí, em seu quadro de pessool, profissionol delenfor de ofesfodo de
responsobílrdode fécnrco gue demonsíre o execuçõo de porceíos de moior
reíevôncío e volor signifícofÍvo de obro ou serviços símilores oo objeÍo licilodo,
vedodos o fixoçôo de quonfidodes mínimos ou prazos móximos.

Já o copocidode lécnico-operocionol se refere à comprovoção de que o
lícifonfe tem condiçôes fécnrcos e operocionoís de execufor, de modo
sofisfofórío, o objefo licilodo. medionfe:

o) Apresenfoçõo de oÍesÍodo de opÍídôo parc, desempenho de

otividode
perÍínenfe e compotível em coracterísÍícos, quanlidades e prozos corn o objefo
da licitoçdo;

b)

lndicação dos insfoíoções e do oporelhomenfo e do pessool técnico
odequodos e disponíveis poro o reolhoção do objeÍo do ticitoção:
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de codo um dos membros do equlpe lécnico gue se

responsob ilizorá pelos frobolhos"

A capacidode Íécnico-operocionol deye lombém se ofer à comprovoçõo de
porceíos de moior relevônclq do objefo licitodo, mos nõo necessoriomenfe às de
volor significolivo, sendo permitido o fixoçõo de quonliloÍÍyos mínimos e prozos
máximos, desde que rozoáyel's em retoçõo oo prelendido.
Nesse sentido, o Lei888ó/93, no ort. 30, estobelece que o documentoçÕo relotivo
à quolificoçÕo técnico limitor-se-ó.o:

I - registro ou inscriçôo no enftdode profissionol compefenfe,.

ll - comprovoçôo de aptidão poro desempenho de otividdde perÍínenfe e
compalível em corocÍerísÍicos, quantidodes e prozos coÍn o objefo da licitoção,
e indicoção dos lnsfoloções e do oparelhomenlo ê do pessooí lécnico
odequados e disponíveis pora a reqlizoção do objef o do ticitoçõo, bem como do

quolificoção

de codo um dos

membros

responsob ilizoró peíos lrabalho s:

do egulpe lécnico que se

ttt - comp,roioção, forn'ecida pelo orgão licitonte, de guê recebeu os
documentos, e, quondo exigido, de que lomov conhecimenfo de fodos os
informações e dos condições íocoÍs pclrc, o cumprimenfo dos obrgoções objeÍo
do licitoção;

lV'prova de alendimenlo §e reguisilos prevíslos em lei especiol, quando for o
coso.

§

I' A comprovcrçôo de opfidõo referido no inciso íl do "copuÍ" desle artigo, no

coso dos lrciÍoçôes perlínenfes o obros e serviços, seró feila por ofesfodos
fornecídos por pêssoos jurídicos de dfueiÍo púbtico ou privodo, devidomenÍe
regísÍrodos nos enfidodes profssionois compeÍenfes, íimitodos os exigêncios
o:
Redacão dodo peto Lei no 8.883 de lggtL

I 'capacilaçõo lécnico-profrssíonol: comprovoçõo do licitonle de possuír em seu
qvodro peÍmonenfe, no doÍo prevíslo pora entrega do proposfo, profissio nol de
nível superior ou autro devidomenle reconhecido peío enfidode compefenfe,
'obro
defenfor de ofesfodo de responsobilrdode fécnico por êxecuçõo de
ou
servíço de corocferísficos semelhonfes, timiiodds esÍos exclusiyomenfe às
porcelos de moÍor relevôncio e volor significotivo do objeto do licitação,
vedodos cs exigêncios.de quonlidodes mrnÍrnos ou ptozos móximos;
finctuído pelq

Lei no 8.8i;83

{e

t9941

ll -

(Velodo).

finclltído psto

Lei

o)

(Vetado).

(lncluído pela

Lçi no 8.883.

n!§,883. de 19941

de t994)
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$ (Vefodo).

flncluído pelo

Lei no 8.883.

de tg94r

§ 2o As porcelos de maior relevôncro lécnico e de volor significalivo,
mencionodos no parágrafo onlerior, serõo definidos no ínsfrumenfo

convocatório.

íRedocõo dodo pelo LeÍ no 8.883 de t9941

§ 3o §eró sempre admilido.a comptovoção

ofesfodos

de obros ou

de optidão olravés de cerfidões ou
de compíexidode tecnológico e

serviços simílores
o p ei o clo nol eq uiv olenle'ou superior.

§4o Nos lÍcíÍoçôes pora fornecimenfo de bens, o.comptovação de opfídõo,
quondo for o coso, será feilo olrovés de ofesfodos fornecidos poÍ pessoo jurídica
de direito púbtico ou prívodo.
§ 5' É vedodo o exÍgêncÍo de compÍovoçôo de ofÍvidode ou de opfidôo com
limÍfoções de fempo ou de époco ou oíndo em locois específícos, ou quoisquer
ouÍros nõo prevísfos ne{o Lei, que,inibarn a porticipoçôo no licitação.

6' As exígêncios mínímos relolrygs o insÍoloções de confeiros,

máquinos,
eguipomenfos e pessool fécnico.especiotkodo, considerodos essencioÍs pora o
cvmprimenlo do objeto do licitoção, sêrõo ofendídos medionfe o opresenfoçõo
de reíoçô9 explícito,. q go decforoç§o tgrmol do suo dísponibilidade, sob os
pênos cabíveis, vedoda os exigêncios de propriedode e de locotizoçõo prévio.
§

§ 7'
I-

(Vefodo).

(Vetodo).

ll - (Vetado).

íRedocõo dodo oelo Lei

fincluído pelo

Lei no 8.883.

(lncluído pelo

no 8.883.

de

Lei no 8.883.

de

19941

1994)

de lgg4r

No coso de obros, servíços e compros de gronde vulto, de atlo
complexidode lécnico, poderá o Adminíslroçõo exigir dos lícífonfes o
§ 8o

metodologig de execuçõo, cujo ovoíroçõo, pctrct efeífo de suo oceifoçõo ou não,
ontecedeió sempre à onátise dos preçôs e será efefuodo excíusÍyomenÍe por
critérios objefívos.
§ 9o Enfende-se por licitaçôo de olfo complexidode fécníco oquelo que envolvo
olfo especialização, como totor de exlrema relevãncio para gorontir o execuçôo

do obl'eÍo o seÍ conÍroÍrrdo, ou' gue.posso compromêfer
presÍoçôo de servÍços púbírcos essenciois.

o

conlinuidade do

§ I0. Os profissíonoli índicsdos pelo licífonle paro fÍns de comprovoção do
copocífoçõo técnico-operocignol de qve lroto o ínciso I do § ,i desfe artigo
deverõo porticipor do obro ou servÍço objeÍo do licifoç ão, odmitindo-se o
subsfifuÍçôo por profíssíonoís de experíêncío equivolenÍe ou superior, desde gue
aprov odo pela adminisÍroçôo.
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Íart

Jó o quoiificoçÕo economico{inonceiro conesponde à disponibilidode

:,r..a*

de

recursos econômicos-finonceiros poro o sotisfoió;-io execuçõo <Jo objeto do controtoçÕo
e, nos termos do ort. 3l do L-ei 8666193, o docunrentoçõo relotivo à quolificoçÕo
econômico-finonceiro limitor-se-ó o:

| - bolonço potrimoniol e demonsÍroções confóbeis do último exercício sociol, jó
exigíveis e .opÍesênfodos no formo do lei, gue compÍovem o boo sÍfuoçôo
financeiro do empreso, vedodo o suo subsfífuíçõo por boíonceÍes ou bolonços
provisórios, podendo ser otuollzodos por índices oficioÍs quondo encerrodo hó
mois de 3 (Írês) mesês do doto de opresenloçõo do proposfo,'

ll - certidão negolivo de folêncio ou concordolo expedído peío disÍrÍbuidor do
sede do pêssoo jurídico, ou de éxecuçôo potrimoniol, expedido no domicílio do
pessoo físico:
lll - goronlia, nos mesmos modolldodes e critérios previsfos no "copuf" e § Io do
ort. 56 deslo Lei, limitoda o l% {um por cento) do volor esfimodo do objelo do

controloção.
§ ,' A exigêncio de ihdíces lirnitar-se-á à demonsfroçõo do copocídode
finonceiro do licitonte com yísfos oos compromissos que terá gue ossumír coso
lhe sejo adjudlcodo o.çonlrqtor. v_g§adg o exÍgêncío de volores mínimos de
folwomtento oni,teriór, ínárces deieàioOúàode ou lucralivídode. (Redocõo
dodo oelq Lei no,8.883 de 199,41

2" Á Adminislroçõo, nos coÍnpros poro enfre go tuluro e no execuçôo de obros
servíços, poderá esÍobelecer, no inslrumento convocolório do licitoção, o
exigêncio de copitol mínimo ou de polrimônio líquido mínimo, ou oÍndo os
goronlios previsÍos no § Io do ort. 5ó desfo LeÍ, camo dodo objelivo de
comptovoçôo do quoliticoçôo êconômíco-finonceiro dos licifonfes e poro efeílo
de goronlio do odimplemenlo do controto G seÍ ulleriormenle ceíebrodo.
§

e

o

volor do potrimônio líquido o gue se refere o
porógrofo anterior nôo poderó exceder o lA% (dez por cenfo) do volor esfímodo
do controtgção, devendo o comprovoção ser feilo relotivomenfe à dato do
opresenfoçõo do proposfo, no lormo do tei, odmitida o otuolizoção poro esfo
§

3" O copitol mínimo ou

doto olravés de índíces ofícioís.

Foderá ser exigida, oinda, o relação dos compromíssos ossumídos peío
liciÍonle gue importem díminuiçôo do copocidode operotivo ou obsorçõo de
disponibilidode finonceira, colculoda esfo em funçdo do palrimônio líquido
olualizodo ê suo copocidode de rofoçôo.
§ 4o

5' Á comprovoçêio de boo síÍuoçõo

Íínonceiro do empreso seró feífo de formo
editot e
devidomenle jusÍÍficodos no processo odmÍnisfrolivo da licitação que fenho dodo
início oó certome lícifofórío, vedodo o exigêncfo de índices e volores nõo
usuolmenÍe odofodos poto coÍrelo ovolioçõo de siluoçôo finonceiro suficÍenfe oo
cumprimenlo dos obrÍgoiões ãecoreníes do licitoção.

§

objeliuo, olravés

do cátcvlg cJe índices confóbers previsfos no
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Por denodeiro, no que se refere oo cronogromo físico-finonceiro, o Decreto no
10.024/2019 nõo cjetermino suo obrigotoriedode, sendo exigido openos "se necessório".

Desso formo, coberó

à

AdmihistroçÕo

no coso concreto ovolior suo

imprescindibilidode e opresentor os rozões de índole iécnico poro o nÕo opresentoçÕo.
Reolizodos os consideroções pertinentes oos pfincipois elementos do Termo de
Referêncio, serÕo opresentodos oulros pontos que, o <lepender do coso, deverÕo ser
iguolmente observodos pelo §estor no eloboroÇÕo clo'Iermo de Referêncio.

É

sobido que o oplicoçoo dos beneÍícios previstos no legisloçõo à Microempreso,
Miçr,qçmpreendedor lndividuol é de observôncio

à Empreso de Pequeno Porte ,Ç oo

Sendo ossim, coso o objeto o ser licitocio tenho o volor estimodo de ote R$
80.000,00 (oitento mil reois), cleveró ser gorontido o porticipoçÕo exclusivo dos
Microempreso, o Empreso de Pequeno Porte e o Microempreendedor lndividuol,
conforme dicçõo doTu do Decreio Distritol n"35.59212014, do orl.25 do 4ólll20'l I e do
ort. 48 do LC 123/2406.
Noutro girc, enr certomes p«:ro oquisiçÕo de bens e obros Ce noturezo divisível, o
AdministroçÕo PÚblico poderó estobelecer coto de oié 2-5% do objeto licitodo poro o
controtoçÕo cte microempresos e empresos de pequeno porte. Sobre o temo,
colocionom-se os normos regentes:
LC 123t2006

Art. 48" Pora a cumprimenfo do dísposlo no ort. 47 desla Lei Complemenlor, o
(Redocão dodo pelo Lei Comotementor no 147
adminislroçdo públicoi
de 20141

t..)

-

deveró esfobeíecer, em cerfomes porrr oquisiçõo de bens de nolurezo
divisível, cóÍo de oté 25% (vinte e ctnco por cenfo) do objefo poro ct controÍoçõo
de mícroempÍesos e empresos de pegueno porÍe.
íRedocôo dodo pelo
Lei Comolernenlor n'!47 de 2Alü
ttt
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Aindo scbre
colociono:

o Çoto

resetvo'rlo, impede cicstocor

ffidffi§#i:ww#
o entendimento que oro se

No coso do colo reservodo, gue se oplico nos lrcÍfoções poro oquísíçõo de
bens, servíços e obros de nolurezo divisível' nôo se exigindo quolquer tefo de
valor, mos sl'm umo foixo de oté 25% do volor do item ou objefo o ser Ícífodo
em fovor dos enfídodes preferencíois. Aqui, portanlo, sõo duos licifoções em
uma, ,ou sejo umo licitação, de oté 25% do valor do item ou objelo o ser
licitoda, enlre os pegueno e micro empÍesos (enfÍdodes preferenciorg. E o
outro, de no mínimo de 75%, volloda. poro os demols empíesos gue nõo se
.engvadrarn,coÍ?ro micro e peguênos.
(...)

No ocórdôo l8l9/018 - Plenário, o Tribvnql de Contos dd lJnido enfendeu em
senftdo oposfo à fese adotoda pelo Porecer no 204/202A do ProcurodorioGerol do Distrilo Fedarol, Íxondo o enfendímenlo de gue o oplícoçõo do cofo
de oÍé 25% destínodo à coàfrofoçõo de microempíesos e empresos de
pêqueno poÍte êrn cerfErrçs'poro oggisição de bens de nolurezo divísível, de
que frolo Leí ComplemenÍbr 123/2006, nõo esló timitodo à ímportôncio de R§
80.000,00.

(..)

ou sejo, de scordo coín o rcu e o rcDF, quondo a volor do iÍem ou objefo do
licilação for "superior o 8§ 80.00a,00 deve-se adotor o sísfemo de cofo
reservodq, nõo se dplicondo o timítaçdo contida no ínciso t do ort. 26 do Lei
Distritat no 4.61I /201l.
A preocupoçôo cenlral hazido pelo fese do Porecer no 204/2020 é que numo
licitaçõo de valor alto, não hoverio um limite objetivo no odoçõo do cofo
reservodo, rozãa pelo quot deverÍo opticor o voloide Rs s0.00o,ob prevísfo no
incíso I do art.8 do Lei Complemenlor no 123/2006.

No enfonfo, coÍÍt o devído vênío, o leí resolyê esse problema permifÍndo-se
gue sê fÍxe um percenfuol de até 25%, cobendo oo odmÍnisfrodor verificor, no
coso concrefo, o perceniuol a ser deftnido no editol e no lermo de referêncio.
Por exemplo, numa íicÍfoçõo pord compro de 100 ilens, no volor Íofoí de Rs
5.000.000,00- é possível gue o edilotÍtermo de referêncÍo prevejom que 5 íÍens,
ou sejo, de 5% será arlquirido por meio do cofo reseryodo, o que ensejorio o
campío de R§ "25o,aoü,0.a cje umo micro êÍnpÍesos ou empresos de peguêno
portà. Asgírn, 'lTauerio.uiia' licitaçôo A enÍre os enfidodei preferenciol,' de 5
ilens (57.) no vaitór de R$ '2s;a.ooo,aa: e oufro. ticifoçõo B, de gs% destinodo oo
merccid'o em geral, no valor de R§ 4"7SA.OOO,OO.
vejo-se, que, pcrc, o odmrnisfrsçõo púbtic a,lunto foz odquirir esse produfo de
umo micro ,emprescl ou de êmpÍeso e gronde porte, poís o valor do
item/objeto o sêÍ adqvirido seró o rnesÍno, já que o § 3o do ort. 26 do Lei
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't

1

coil nrio,

-

"
4.611/201I esfobElecb
r;ue o compto no lrcÍÍoçõo A nôo poderá ser feífo em
volores moÍores gue os sferfodos na licitoção B.

A lógico do sísferno é no senÍrdo de gue nos licÍtoçôes de ofé Rs ao.ooo,oo
seú obrigatório o uso do licitoçôo exclusivo enfre os mÍcro e peguenos
êmpresos. Quondo o volor for supenbr o R§ 80.000,00, e sendo o item ou
objeto divisíveis, e desde que nõo hoja prejuízo porct o conjunto ou o
complexo do objeto,seró oplicodo o cofo reseryodo de olé 25% em fovor dos
ênf,dodês preferenciois, cobendo oo editolltermo de referêncio fixor o
percentvol gue possg efefivomenie cumprir o objetivo do normo que é o
uolorizaçõg . e. .o inceníivo dàs micro e peguenos empÍesos e o
desenyolyinrenfo loccÍ ou regionol. .
'

,.,i

.

A limitaçdo de R§ 80.000,a0, além de nôo ser previsfo expressomenfe, ocobo
prejudiconcío o fínulldode do noÍmo, gue é o de íncentivar o porticipoçõo dos
micro e pêcluênos eínpÍesos nos compros públicos"
Ír.r!,

,

,.,,;,

já que o próprio Lei 4.6fi l2ofi prevê
tsvorecido e díferenciodo nõo seró
concedfdo'qaando o'volor o,ser recebid'p pelo micro e pegueno empreso
ocorrelê o seu desenquodromenlo do concJiçõo de microempreso:
lsso nõo sígntficb gue iâqx§to um limite,

,lo seu qÍtigo

Zi qg? <i Ílgf.omeBtç

Art,. 2,4.'o-troiám§nta'Íaiáréiiaõ'ã'uirerencioâà de gue troto o presenÍe Lei
não poderá ser oplrcribà- ein fovor dê enfrdode gue, em deconêncio do volor
do licltaçõo o que es'/ier çoncànendo, venfr o a ouferir Íaturomenlo que
acqrrele o sêu desenquodromenÍo do condiçôo de picroempreso.

Ao finol do Porecer, concluinros pelo revisÕo cios teses exorodos, iendo em visto
que o limite de R$ 80.000,00, previito no inciso I rjo ort. 48 do Lei Complementor 12312006,
nõo se oplico no oquisiçõo por n^reio cle cotu reservodo.
Finolmente,. ontg, o obrigotoriedode nc bplicuçõo do benefícios previstos no
legisloçÕo à Microempieso, o finpreso rje Ptequeno Porte e oo lvlicroempreendedor
lndividuol, conforme ocimo exposto, coso o Gestoi' opte pelo nÕo oplicoçÕo dos
benesses, deveró cpresentor justificotiva de'ocorclo com os hipóteses de exclusÕo
previstos no legisk:çpo .
.' -.
,

A Lei 11'8.óóó estobgleçe.o Íqr:ulcjr:<le de r; .A(irninistrqÇoo prever nos editois de
licítoçÕo o cdrni:sibilicjcídg dê "§1.:rtic'pcçÕo de erytpiêscs cgnsorciodos como formo de
suprir os exigêncis,s de hobilitoçõo tér:niço e ecfnôrnico-finonceiro.
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Uilú

Nesso esteiro, colocionó-se

o

w;srtiúrtr#

ie;(Jro clis§osto no ort. 33

do

Lei

de

LicitoçÕes, in

verbis:

Art. 33. Quondo permitido

na licitoçáo c, porticipoçdo de

empÍesos êm

consórcio, observor-se.-õo os sggufnfes notmos:

t-

comprovoçôó

'púb,tico

do

ou

compiomissô
consórcio,subscriÍo pelos consorciodos.'

porticulor

de consfíluiçôo de

- indicoçõo do empreso

responsóvel pelo consórcio que deveró ofender às
condiçôes de lideranço, obrigoÍoríomenfe fíxodos no editol:

tt

íll - opresenfoçõo dos docurnenfos exigidos nos orfs. 28 o 3l desfo Lei por porle
de codo consorclodo, sdmitindo-se, porc efeíÍo de qvotificoçôo técnico, o
somotório dos quonlífofívos de codo consorcíodo, e, poÍo efeifo de quolificoçõo
econômlco-finoncefto, o somolório dos yoíores de codo consorcÍodo, no
proporção de,"suo "r,sspecfíyururporficípoçõo, podendo o Administroçõo
esÍobelecer, parii,o'eon3úrcio, afi ocréscÍrno de oÍé 30% (trinto por cenfo) dos
volores exÍqÍ{os pqtg.liâfOrite ipfl.itrduol. ,inexigível esfe ocréscÍmo poío os
consórcios composÍos,
definÍdos em leí,'

êJTr

surr.Íololldocie, por micro e pêquenos empresos ossim

w - impâãimãnrd Aé'§;V1;;o;ffi?ã ;iipràsã consôrcrodo. no Ínesmo ticitaçdo,
olrovés de mor'i de um cbnsórcíó ou isolodomenÍe,'V - responsobíírdode solidário
dos Ínlegronfes pelos otos prolicodos em consórcio, tanto no fose de írcÍfoçôo
quanlo no de execuçõo do conlrolo..

§ l'No consórcio de empiesâs brosííeiros e

esÍrongeiros o líderonça coberó.
obrigoloriomenfe, à empreso brosiíeiro. obseryodo o disposfo no inciso lt desfe
ortigo.

§ 2' O ítcifonfe vencedor fica abrigodo o pÍomove4 onfes do celebroçõo do
conlrato" o consfifuíçôo e o regislro do cori,sórcío, nos fermos do compromisso
referido no incÍso I desfe artigo.

o

especiclicjoC.ie do mc'doiidode licitotorio, os regros o serem
odotodos no coso sÕc oquelcs <iefióictos.pelo lei 1052.0/2002 e pelo Decrelo 10.02412019
e. sobre o tertrotico em foco, o of. {2 oo çlecreto reguionrentodor ossim dispõe:

Aindo, dodo

Art. 42. QuohUg permrli{o «; porficrpqçóo
exEÍdos:

dê consórcío de empÍesos, serõo

I - o compÍgvoçõo do exísíêncio .de compromisso público ou particulor de

consÍifuiçôo de corrsórc'io, com índicoçôo do empreso líder, que ofenderó às
condíções de lidepnço eslobelecidos no edilot e repÍesentorá os consorcÍodos
peronÍe o Uniõo;
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Íí - o opreienfoçõo do dbcunrênÍsçôo de hobílífoçõo espec íficodo no edilol por
empÍeso consorcrcrdo,'

lll - o comptovoçõo do copocídode lécnico do consórcio pelo somolóÍio dos
quanlilqtiyos de.coqq empÍeso consorciodcr,,no

w '- a: demonsho çõo, por codo

índices confóbêis definidos

f--o,rmo

esfoberêcido no edilol;

êmpreso consoÍcio da, do ofendimenfo oos
fíns de qualificoçôo econômico-

no êdilol, poro

financeiro;
V - o responsobilidqde solídórig dos empresos consorcíodos peros obrígoções do
consórcio, nos êlopos do lícÍfoção e.dvronÍe o vigêncio do controto:

Vl - a obrigatoriedode de lrderonçc, por êmpreso brosileiro no consórcio formodo
poí emprcsos bÍosííêiros e esfrongeíros, obseryodo o dísposfo no ÍncÍso í,.e
Vll - o consfiÍuÍçõo e o

registl,,,o

:

:"

do consórcio onles do celebroçõo do controlo.

.

Porágrafo único. Fic.o úedoda g,rpgrticipgçõo de empreso consorciodo, no
mêsmo liciloçõo, por meio de rnois de um consórclb ou isolodomenfe.
''ry{.#-'

Com efeito, denoio-se que i.i"t; o Lei 8óóo/93 quonto o Decre to 10.024/2019
deixom à discriciorioriedode do gestor o clecisÕo de ocimitÍr ou nÕo o porticipoçõo de
empresos orgonizoclos em consórcio.

EnfretonÍo, opésor <le ser umo escoihc cjiscricionório, em todo coso, deve-se
opresentor os devidos .[usÍificotivos poro o opçõo peio odmissibilidode ou nõo do
porticipoçÕo de consórcios.

Vole noto, oirtdo, enfendimento exorodo peio Tribunol de Contos do Distrito
Federol, processo 13.?0912019-TCDF, oo trotor sobre o viobilidode de limitoçÕo do
número cle consorciodos:

A

Lel de LÍcitoções, oo fscultor oo odminísfrodor odmitir no editot proposfos de
ernpfesds . reunidos .eno consóreio, evfdenfemenÍe permife o vedoçõo
editalícia oo consórcio, hosÍondo gue o editat sejo silenfe nesfe ospecfo. §e o
EsloÍuio Licilotório autoríza o adminishador o não odmitir o consórcio, razoável
gue se odmita o límifoçoo do número de consorciodos, porém desde que
exÍsÍom roz5es poro Ísso. As jusfÍficofívos se deyem oo fato de gue fol
limtloçõo fende o resfringir o coróÍer competitivo do cerÍorne no medido em
que pofencíori inferessodos nõo Íerõo condições de participar o menos gue
se ossocíem a qv.onlídode moior de empresos.

(...)
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Portanb, importontê que.se esclorêço. como regru gerot, por ousêncio de
prevísõo legol, é irregvlor o condição quê esfobeleço número mínimo
ou máximo de empresos porticipanfes no consórcio. Todovio, eÍn cosos
excepcíonoís, poderá o adminislrodor limítor o número de empÍesos
nsorcíodos

co

m

edionfe o devÍd a j u stifi c aliv o. (grif o m o s)

Deste modo, em que pese o crdrnissõo do consórcio se encontror no ômbito do
discricionoriedode do Gestor Público, é inrprescindível o opresentoçõo de umo
justificotivo cievidomente fundomentodo que orrlpor:e (l ) tonto o decisÕo. de odoçÕo do
consórcio; (2) quonio.o critérioiporc.definiçõo do iimite de empresos consorciodos ou
mesmo o exclusõo do limitoçÕo.

,.
Ho nÕo opresentoÇÕo de disporrib'ilidode orçomentório possibilidode omplio o
incertezo dos potenciois forn.ecedores q.U._onlg o reol efetivoçÕo dos possíveis
controtoçÕes, jo que nÕo 9e. te1ó. conhecirnento prévio do existêncio ou nÕo,
futuromente, de disponibilidode orçomentório quonclo sobrevier o necessidode de
fornecimertlo poro o ocirninisti'oçôo. Çom isso. pode-se ocobor ocorretondo o
desestírnulo à crmplo pcrrticipoçõo e, ossim, o dimini;içõo do desejovel concorrêncio.

For esso rqzôo' enüendeise
público
de evenluois conlrotoções,

semprê que possível, que o geslor

O órgÕo responsóvel pek: liciioçÕo dev'ei'ó se otentor poro o prozo mínimo de 8
dios Úteis, contodo q portir <)o prrblicoÇÕo cje oviso ooro o convocoçÕo dos interessodos
no licitoçÕo, pol'o o opresentoÇclodcts p-rr6postüs., nos termos ort.25, do Decreto Federol
n" 10.O24/2A1?
Recornendo-se

controtodo

cr

Uê,

ontes de cado

omento, deveró

ser

de

do do
do

?robqlho
nos iermos do clltercrçÕo oconido no ortigo 27 do Lei no
8.666/93, em decorrêncio «Jo Lei no 12.4401201 l, clevenoo constor no minuto do controto
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Sobre o desíEnoçôo cio pie,go,r*:l,.'e cJc, equipe cle opoio, observo-se que o ort.
Vl do Decreto no 10.024/2.019; exigr: o compÍovoçõo de suo legitimidode, bem
como dos demois ogenles que oluom no feito, devendo ser observodos os condições
previslos no lei.

8o, incisos

Recomendo,se inciuirmenÇÕo à incidê,ncio cJo Lei de Tronsporêncio, que dispõe
sobre o publicoçÕo, no pôrtot do Tronsporêncio, cja súmulo dos controtos e oditivos
celebrodos pelo Município e oindo ern jornol de grclnde circuloçÕo.
Asseveril o lei que os órgÕos,ou enticlqcJes"responsóveis, em codo esfero de
poder, deverÕo fczer constor dos bOitois ce iicitoçõo e dos insirumentos controtuois os
clóusulos necessorios à oplicobilidode e cumprimenio do Lei.

Recomendo-se tombém gue sejo
"obgrlo"
dionte

Por fim, observo
disso requer que

o

presenle pregõo no modo de dispulo

gue'o cÇs,eÍiÇÕo,do'objeto rro edilol esto confuso e destonodo e
o clesciiçôõr'üb'oojeto fique ncr lormo oboixo:
'.!t'

'
._
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"

,

,.r!írr
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2E
EQUIPAMENTO§ DE
HOMOI.OGÁ Á ADESÃO
,NFORMAI'ZAÇAO DA§

A

PORTAR'Á

A

N:

ÁQU'§!çÃO

DE

33.393/2020, ONDE
D'§IRÍ?.O FEDERAL E CAPITAIS, PÁRA
ATENÇÃO PR|MARLA POR ME'O DA
ET.ETRON'COS (PAG t7
UN'DADES

!ÍíIPLEMENTAçÃO DE f*
R'O§
CoNTEMPI"ADA§: ,NE 253356 25275 25240 25372 -25291 2s267
25305), DEJilNADO§ À UnruUrSNçÃO DA §ECRETAR'A DE SAúDE DO MUNíCíIO Oe

-

JURUTIIPA.I'

;.
Ante o.exJ:osto. os <lquisições cje bens cr?rnuns rnedionÍe pregÕo eletrônico, sob
sistemo de registro de preço, deverÕo se omporcr Ítos reconrendcções ofertodos no b
deste Porecer e sencto otendicjo íocios os í'ecorrlelndc
entoo
do
formo eletrônico, Registro
de Preços,, sendo
relornqr os oulos poro este
jurídico onolisor o
!

EO
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