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MÚLTIPLAS COMPETÊNCIAS

LEI 10.520/2002: Art. 3º A fase preparatória do
pregão observará o seguinte: (...) 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.

MÚLTIPLAS COMPETÊNCIAS
DECRETO 32.539/2008: Art. 8º Caberá ao pregoeiro, em especial: I processar a licitação; II - elaborar e assinar o edital; III - receber,
examinar e responder às consultas sobre o edital; IV - receber,
examinar e decidir as impugnações ao edital, dando conhecimento à
assessoria jurídica responsável pela aprovação do edital; V - conduzir a
sessão pública na internet; VI - verificar a conformidade da proposta
com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, para fins
de classificação ou desclassificação; VII - dirigir a etapa de lances; VIII verificar e julgar as condições de habilitação; IX - declarar o vencedor do
certame; X - receber, examinar e instruir os recursos, encaminhando-os
devidamente informados à autoridade competente para julgamento; XI
- adjudicar o objeto, quando não houver recurso; XII - elaborar e manter
atas no sistema; XIII - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; XIV encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e
propor a homologação.

CONCENTRAÇÃO DE PODERES

“Na sistemática instituída pelo Pregão, a competência de
decidir foi conferida especificamente a um agente,
singularmente, o pregoeiro. Não há, então, um partilhar do
processo decisório e, portanto, não há, em regra, a
responsabilização solidária, como ocorre no certame
convencional. O pregoeiro coordena os trabalhos da equipe
de apoio, mas decide sozinho e responde pelos seus
próprios atos. E quais então são as atribuições da equipe de
apoio? Compete a esse grupo tão-somente realizar os atos
materialmente necessários para a condução do
procedimento licitatório pelo pregoeiro, não tendo
ingerência alguma sobre as decisões tomadas por esse
agente”. (*Cartilha Responsabilização de Agentes Segundo a Jurisprudência do TCU)

RISCO DE RESPONSABILIZAÇÃO
O pregoeiro não pode ser responsabilizado por irregularidade em edital de
licitação, já que sua elaboração não se insere no rol de competências que lhe
foram legalmente atribuídas. No entanto, imputa-se responsabilidade a
pregoeiro, quando contribui com a prática de atos omissivos e comissivos, na
condução de certame cujo edital contenha cláusulas sabidamente em
desacordo com as leis de licitações públicas, porque compete ao pregoeiro,
na condição de servidor público, caso tenha ciência de manifesta ilegalidade,
recusar-se ao cumprimento do edital e representar à autoridade superior
(art. 116, incisos IV, VI e XII e parágrafo único, da Lei 8.112/90). Diante do
exposto, conclui-se que a responsabilidade do pregoeiro por falhas cometidas
na pesquisa de preços poderá se estabelecer de forma direta, quando a este
agente tiver sido delegada a realização dessa atividade e for constatada ação
ou omissão, dolosa ou culposa, de sua autoria, determinando irregularidade
na definição do preço estimado. Naqueles casos em que o pregoeiro não seja
o responsável pela elaboração da pesquisa, somente será possível atribuir-lhe
responsabilidade por eventual falha na definição do preço estimado se este
agente, mesmo tendo condições de perceber a irregularidade e representá-la
à autoridade superior, assim não o fez.
(TCU – Ac. 1.729/2015–1ª Câmara)

EXIGÊNCIA DE CAPACITAÇÃO

DECRETOS 32.539 E 32.541/2008: Art. 11.
Somente poderá exercer as funções de
Pregoeiro, o servidor, militar ou empregado
público que reúna perfil adequado e
qualificação técnica aferida em curso de
formação de pregoeiro, promovido ou
aprovado pela Secretaria de Administração do
Estado.
*Possibilidade de o(a) Pregoeiro(a) ser servidor(a) público(a) estadual ocupante
apenas de cargo público em comissão, desde que tenha a qualificação e capacitação
específica para exercer a atribuição. (Boletim Informativo da Procuradoria Consultiva
nº 03/2015 – Março)

ATUAÇÃO DA PGE
CONSTITUIÇÃO DE 1988: Art. 132. Os
Procuradores dos Estados e do Distrito
Federal, organizados em carreira, na qual o
ingresso dependerá de concurso público de
provas e títulos, com a participação da Ordem
dos Advogados do Brasil em todas as suas
fases, exercerão a representação judicial e a
consultoria jurídica das respectivas unidades
federadas.

PROCURADORIA CONSULTIVA – ART. 47 DA
LCE 02/1990
•Emitir pareceres sobre matéria jurídica de interesse
da Administração Estadual (exceto as de natureza
tributária)
•Opinar nos processos administrativos disciplinares
em que houver recurso ao Governador do Estado
•Analisar a regularidade jurídico-formal de
procedimentos licitatórios, contratos, convênios e
instrumentos congêneres firmados pelo Estado de
Pernambuco e suas autarquias.
GARANTIR SEGURANÇA JURÍDICA

INSTRUMENTOS DE ATUAÇÃO

•Emissão
de
Pareceres,
Encaminhamentos e Cotas
•Consultoria
presencial
em
Secretarias de Estado estratégicas
(SES, SDS, SEE, SECID, SETRA,
SECHAB, SDEC)
•Elaboração de checklists e
instrumentos padrão (editais,
contratos etc.)
•Divulgação de cartilhas e
manuais

BOLETINS INFORMATIVOS
• ORIENTAÇÕES E ATUALIZAÇÕES LEGISLATIVAS EM
MATÉRIAS RELACIONADAS A LICITAÇÕES,
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E TEMAS
CONEXOS
• 46 BOLETINS MENSAIS (01/2014 A 10/2017)
• 172 ORIENTAÇÕES

COLETÂNEA DE ORIENTAÇÕES DE
INTERESSE EM PREGÕES

QUESTÕES CONTROVERTIDAS SOBRE
OBJETOS PASSÍVEIS DE LICITAÇÃO NA
MODALIDADE PREGÃO

CONCESSÃO DE ÁREAS COMERCIAIS – 02/2017
Embora a Lei nº 8.666/93 exija a realização de
licitação para a outorga de concessão de uso, ela
silencia a respeito da modalidade que deve ser
utilizada. Maria Sylvia Di Pietro sugere a aplicação
do critério de valor (art. 23, II, da Lei 8.666/93). O
TCU entende que a modalidade pregão pode ser
empregada para outorga de concessões uso de
áreas comerciais, com a adoção do critério da
maior oferta, em laces sucessivos (Precedentes: Ac.
TCU 2844/2010 – Plenário e Parecer PGE 810/2016).

SERVIÇOS DE ENGENHARIA – 06/2014
Nas licitações de engenharia consultiva, a Administração deve atentar para
as seguintes orientações: (i) Sempre que tais serviços possam ser
enquadrados como comuns, ou seja, que tenham seus padrões de
qualidade e desempenho objetivamente definidos por meio de
especificações usuais, deve ser utilizada a modalidade do pregão, em
especial para os serviços de supervisão de obras, mais facilmente
enquadráveis nesta categoria; (ii) Caso os serviços não sejam classificados
como comuns, e o órgão opte, fundamentadamente, pela adoção de outra
modalidade de licitação sob o tipo técnica e preço, deve evitar a
preponderância da nota técnica sem que haja a apresentação de
justificativa robusta para tanto. (iii) A comissão responsável pelo julgamento
das propostas deve fundamentar adequadamente as avaliações das
propostas técnicas, não se limitando a meramente expressar as
notas/conceitos. (iv) Na composição da nota técnica, deve-se atribuir maior
peso aos critérios objetivos (tais como técnica da proponente, baseada no
tempo de atuação e na experiência específica), evitando elementos que
possam conduzir a uma avaliação subjetiva. (v) Deve-se priorizar a forma de
remuneração por produtos entregues, e não por horas trabalhadas.

OBRAS DE ENGENHARIA – 08/2016
(...) divergência entre o TCU, que firmou tese no sentido da impossibilidade do uso
do pregão para obras de engenharia (Acórdãos nº 1.540/2014 e 592/2016,
Plenário) e o TCE-PE, que no bojo do processo TC Nº 1005177-6, admitiu a
utilização do pregão, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes
requisitos: (1) a técnica envolvida seja conhecida e dominada pelo específico
mercado de ofertantes; (2) suas especificações, definidas em edital, por si só
viabilizem o julgamento objetivo das propostas consoante o critério do menor
preço; (3) a estrutura procedimental do pregão, mais sumária e célere do que a
prevista para as demais modalidades licitatórias, não seja fator comprometedor
da segurança e certeza na avaliação das suas características primordiais. Ao final,
visando evitar que a antecedência mínima para a apresentação das propostas
prevista na legislação do pregão comprometesse o andamento do certame, o TCE
pontuou que, “nos pregões de obras e serviços de engenharia, devem ser
respeitados os prazos mínimos entre a publicação do edital e a data da realização
do evento, previstos no art. 21, I, II, III, da Lei nº 8.666/93, e estabelecidos com
base nos valores fixados no inciso I do art. 23 do mesmo diploma legal”.

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS –
08/2016
O TCE-PE, no bojo do processo TC Nº 1005177-6,

expressou entendimento de que os “serviços técnicos
profissionais especializados previstos no art. 13 da
Lei nº 8666/93, por serem predominantemente de
natureza intelectual, em princípio, não são
caracterizáveis como comuns”, ressalvando, todavia,
que, em um caso concreto, se for possível caracterizálo como serviço comum, seria admitida a adoção da
modalidade pregão.

OBRIGATORIEDADE DO PREGÃO
ELETRÔNICO

BOLETIM 08/2016
Com a edição do Decreto Estadual nº 43.335/2016, as
licitações de serviços comuns - inclusive os de engenharia serão realizadas, obrigatoriamente, através de pregão
eletrônico, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a
ser justificada pela autoridade competente. De acordo com
a previsão contida nos Decretos Estaduais nº 32.539 e nº
32.541, ambos de 2008, o pregão eletrônico se fazia
obrigatório apenas para a aquisição de bens comuns. Com a
nova legislação, a obrigatoriedade foi estendida para os
serviços comuns (incluindo os serviços de engenharia).
Assim, no caso de serviços excepcionalmente licitados por
meio de pregão presencial, há de ser demonstrada nos
autos a inviabilidade técnica de utilizar a modalidade
eletrônica.

DOCUMENTAÇÃO QUE DEVE
INSTRUIR OS AUTOS

ART ORÇAMENTO E PROJETOS – 08/2014

Deve ser acostada ao processo administrativo a Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) do orçamento referencial,
além da ART referente ao próprio Projeto Básico/Executivo.
O art. 10 do Decreto Federal nº 7.983/2013 dispõe sobre a
obrigatoriedade
de
promover
a
Anotação
de
Responsabilidade Técnica (ART) referente à planilha
orçamentária, devendo juntá-las aos autos do processo.
Conquanto o Decreto Federal nº 7.983/2013 não seja aplicável
ao Estado de Pernambuco – à exceção de quando há aporte
de recursos da União – é de todo recomendável que tal
diretriz seja transplantada também para as licitações
processadas com recursos estaduais, por assim contribuir para
o bom andamento da obra, facilitando a solução de
controvérsias motivadas por erro de projeto ou de
orçamentação.

LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA – 01/2014
A licença ambiental prévia é requisito indispensável à
deflagração do certame licitatório, assim como a
licença de instalação deve anteceder o início da
execução contratual. O Tribunal de Contas da União
possui entendimento consolidado no sentido de que
apenas poderá ser dado início à fase externa da
licitação quando o órgão ambiental competente
houver expedido a licença prévia, já que esta pode vir
a influenciar o próprio projeto básico/executivo. Do
mesmo modo, sendo a licença de instalação condição
prévia à emissão da ordem de serviços, não se pode
admitir que os contratos venham a ser assinados e
iniciados sem a correspondente licença.

ORÇAMENTAÇÃO

SÚMULAS PGE BDI
SÚMULA N° 01
O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social por Lucro Líquido
(CSLL) não são passíveis de inclusão na Taxa de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI),
por serem tributos de natureza direta e personalística.
SÚMULA N° 02

Os itens administração local, custos com mobilização/desmobilização e instalação de
canteiro de obras e acampamento devem compor a planilha orçamentária dos custos
diretos, não sendo, pois, permitido o seu cômputo na Taxa de Bonificação e Despesas
Indiretas (BDI).

SÚMULA N° 03
Na hipótese de a obra ou o serviço de engenharia envolver a aquisição e/ou transporte de
material betuminoso, deve ser aplicado, sobre esta parcela, BDI de 15% (quinze por
cento), conforme entendimento do Tribunal de Contas da União sobre a matéria.

COMPOSIÇÃO DO BDI – 02/2014
O Tribunal de Contas da União exarou o Acórdão nº 2.622/2013 – Plenário
com orientações relativas ao cálculo e composição do BDI em obras de
engenharia, as quais devem ser adotadas como parâmetro pela
Administração Estadual. Destacam-se: (I) estipulação de parâmetros de
taxas de BDI que devem ser utilizadas na análise dos orçamentos; (II)
previsão de parâmetros para os itens associados à “administração local”;
(III) necessidade de discriminar os itens “administração local”, “canteiro de
obras” e “mobilização e desmobilização” na planilha orçamentária de
CUSTOS DIRETOS, por meio da composição dos seus custos unitários; (IV)
obrigatoriedade de estabelecer, nos editais de licitação, critério objetivo de
medição para a administração local, estipulando pagamentos
proporcionais à execução financeira da obra, abstendo-se de adotar critério
de pagamento mediante a definição de um valor mensal fixo; (V) previsão
nos editais de que deve incidir a taxa de BDI especificada no orçamentobase para os serviços extras, sempre que a taxa adotada pela contratada for
injustificadamente elevada.
*ATENTAR PARA A FONTE DE RECURSOS E EVENTUAL MUDANÇA DE
ENTENDIMENTO DO TCE

TAXA MÁXIMA DE BDI – 09/2014
É entendimento consolidado no Tribunal de Contas da União
que os editais de licitação não podem estipular taxa máxima
de BDI, em face da sua caracterização como item específico
de cada empresa, variável conforme a sua estrutura e
realidade de mercado. Na verdade, a Administração deve
buscar o preço final mais vantajoso, que será composto pelos
custos unitários propostos, multiplicado pela taxa de BDI
indicada na proposta da licitante vencedora. O valor
resultante deve ser inferior àquele contido no orçamento
referencial do órgão licitante, conforme estabelece a Súmula
TCU nº 259, no intuito de evitar o “jogo de planilhas”. Desde
que obedecidos, portanto, os limites unitários e global
máximos, é plenamente possível que o licitante contemple
em sua proposta uma taxa de BDI superior àquela utilizada
pela Administração em suas referências.

DESPESAS PIS/COFINS – 12/2015
A legislação nacional admite a utilização de dois regimes distintos de tributação para
o PIS/PASEP e para a COFINS. No regime CUMULATIVO (contribuintes submetidos ao
LUCRO PRESUMIDO), há a incidência de alíquotas fixas sobre o faturamento, sem a
possibilidade de descontos de quaisquer créditos na sua apuração. Já o regime NÃO
CUMULATIVO (contribuintes submetidos ao LUCRO REAL) estipula alíquotas
superiores às do regime cumulativo para ambas as contribuições, admitindo,
contudo, o DESCONTO DE CRÉDITOS APURADOS sobre determinadas despesas
previstas em Lei.
O Decreto Estadual nº 36.872/2011 estabelece os percentuais máximos para
despesas fiscais relativas à elaboração de orçamentos para serviços de engenharia
consultiva: 9,469% para as empresas sujeitas à apuração pelo regime do LUCRO
PRESUMIDO e 16,62% para as empresas sujeitas à apuração pelo regime do LUCRO
REAL, aplicáveis sobre o valor total dos custos diretos e indiretos, acrescido da
remuneração da empresa. A Administração deve fazer constar dos editais de
licitação de engenharia consultiva que as empresas sujeitas à apuração pelo
regime do lucro real demonstrem que os percentuais da contribuição ao PIS e da
COFINS adotados na taxa do BDI correspondem à média dos percentuais efetivos
recolhidos em virtude do direito de compensação, no exercício imediatamente
anterior ao do certame. E tal demonstração deve ocorrer mediante demonstrativo
de apuração elaborado com base nas declarações e informações transmitidas à
Receita Federal do Brasil.

ALÍQUOTA DO ISS – 04/2015
Considerações a respeito da alíquota de ISS nos orçamentos de obras e
serviços de engenharia. Ao elaborar orçamentos referenciais, a
Administração deve indicar no BDI a alíquota de ISS vigente no Município
onde a obra será executada. É fundamental, ainda, atentar-se à base de
cálculo do imposto, que pode variar, a depender de como a legislação
tributária municipal dispuser a respeito.
Essa é, aliás, a orientação perfilhada pelo Tribunal de Contas da União no
Acórdão 2.622/2013 – Plenário, quando determinou aos órgãos e entidades
administrativas “adotar, na composição do BDI, percentual de ISS
compatível com a legislação tributária do(s) município(s) onde serão
prestados os serviços previstos da obra, observando a forma de definição
da base de cálculo do tributo prevista na legislação municipal e, sobre esta,
a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual proporcional entre o
limite máximo de 5% estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC n. 116/2003 e
o limite mínimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias”.

DESONERAÇÃO FOLHA – 02/2016
O regime de desoneração da folha de pagamento (Lei nº 12.546/11) é facultativo,
vedada a retratação. Para as empresas de construção civil dos Grupos 412, 432,
433 e 439 da CNAE, a opção dar-se-á no momento do registro da obra, o que não
se aplica às empresas de construção de obras de infraestrutura, enquadradas nos
grupos 421, 422, 429 e 431, que o fazem no início de cada exercício. Assim, a
orientação mais adequada para preservar a economicidade é providenciar a
elaboração de dois orçamentos referenciais, um na condição onerada (aplicação da
contribuição previdenciária sobre os encargos sociais e exclusão de qualquer parcela
da CPRB do BDI das obras) e outro na atual condição desonerada (exclusão de
qualquer parcela do INSS dos encargos sociais e inclusão da CPRB no BDI, à alíquota
de 4,5%). Após a elaboração dos dois orçamentos, deve-se eleger como referência
final o orçamento que apresentar menor valor, indicando-se no edital o regime
utilizado. Supondo que a condição mais vantajosa seja a desonerada e a licitante não
se enquadre nos grupos dentre os quais se admite a desoneração da folha de
pagamento, ainda assim será possível a sua participação no certame, devendo esta,
todavia, apresentar proposta adequada ao valor referencial máximo.

TABELAS DE REFERÊNCIA – 02/2014
Nas licitações referentes a obras e serviços de
engenharia, contratados e executados com recursos da
União, devem ser observados os termos do Decreto
Federal nº 7.983/2013 que, dentre outras providências,
estabelece regras e critérios para elaboração do
orçamento de referência em tais contratos, com
priorização das tabelas SINAPI e SICRO e previsão das
situações excepcionais e das cautelas que devem ser
tomadas em caso de não utilização dos citados sistemas
referenciais.

PLANILHAS DE REFERÊNCIA – 09/2014
Diretrizes a serem observadas na elaboração das planilhas de
referência das licitações. Em consonância com o entendimento do
Tribunal de Contas da União, e em homenagem ao princípio da
economicidade, esta PGE recomenda que os órgãos, quando da
elaboração das planilhas referenciais de preços, contemplem, além
dos valores informados pelos fornecedores do objeto a ser
licitado, os preços contratados e/ou registrados por outros órgãos
e entidades da administração pública, nos termos do art. 15, inciso
V e § 1º, da Lei 8.666/93. Ademais, para garantir que a pesquisa de
preços retrate, de maneira fidedigna, o valor de mercado do bem ou
serviço licitado, sugere-se, ainda, que a administração desconsidere
os preços que se revelem evidentemente fora da média de
mercado, de modo a evitar distorções no custo médio apurado.
Fundamento: Acórdão 694/2014- Plenário e Acórdão 2943/2013Plenário.

PLANILHAS DE REFERÊNCIA – 11/2014
Uma das maiores dificuldades encontradas no planejamento de licitações públicas é
a confecção do orçamento referencial, sendo certo que equívocos cometidos nessa
fase podem comprometer toda a contratação, daí porque a importância de ser
promovida uma pesquisa de preços com a maior amplitude possível. A União editou
a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05, de 27 de junho de 2014, dispondo sobre o
procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a
aquisição de bens e contratação de serviços em geral. Entende-se relevante utilizálas como diretrizes nos processos licitatórios processados no âmbito do Estado de
Pernambuco. Meios de pesquisa de preços: (a) portal de compras governamentais;
(b) pesquisa em mídia especializada e em sítios eletrônicos; (c) contratações
similares de outros entes públicos, em execução ou recentes (contratos concluídos
nos últimos 180 dias) e, por fim, (d) pesquisa com fornecedores. A pesquisa junto a
fornecedores é, em geral, aquela que apresenta maiores deficiências, justamente por
não ser acompanhada de uma comprovação dos dados apresentados, devendo,
portanto, ser dada preferência às demais formas de orçamentação.. Importante
destacar, ainda, que, nos termos da norma em apreço, devem ser desconsiderados
preços inexequíveis ou excessivamente elevados (art. 2º, §6º).

PLANILHAS DE REFERÊNCIA – 05/2016
Necessidade de demonstração da sistemática de formação dos preços referenciais
nos processos de contratação de mão de obra, dispensando-se a juntada de
cotações de preços com empresas do ramo, desde que todos os itens tenham os
valores de referência justificados, cumprindo-se as orientações do Boletim nº
11/2014.
Nos processos licitatórios de terceirização centralizados na SAD, seria possível
dispensar a coleta de preços de fornecedores, desde que cumpridos os requisitos
estatuídos no opinativo. Nos itens para os quais há determinação de valores em
convenções coletivas de trabalho ou na legislação de regência, devem ser adotadas
as informações de lá extraídas. Para os insumos que não se enquadram nesta
categoria, devem ser acostadas ao processo licitatório as fontes de preços
utilizadas, sendo a cotação de mercado utilizada apenas quando não houver
referência de mercado mais adequada. Sempre, porém, faz-se necessário instruir os
autos com a exposição da metodologia de confecção do orçamento adotada,
acompanhada das respectivas pesquisas de preços desenvolvidas nas mais variadas
fontes. Cumpridas tais providências, não será necessário, solicitar o preenchimento
das planilhas orçamentárias por empresas de terceirização de mão de obra,
porquanto, segundo exposto pela SAD na consulta que embasou o referido parecer,
tais parâmetros não retratam com fidelidade a realidade mercadológica.

PLANILHAS DE REFERÊNCIA – 03/2017
atualização, por índice apropriado, dos preços constantes em contratos concluídos
há mais de 180 dias

Em recente auditoria de procedimento licitatório, entendeu o Tribunal de Contas do
Estado de Pernambuco que, “(…) na ausência de preços no referido período (180
dias) no e-fisco, a Administração deve ampliar a busca em períodos anteriores,
procedendo, em seguida, a atualização dos preços encontrados por índices
apropriados. A despeito de a Administração estar seguindo as orientações dispostas
na portaria SAD nº 1899, de 31 de julho de 2014, nada impede que seja ampliado o
período de busca no e-fisco no intuito de robustecer a pesquisa, tendo em vista que
é mais confiável o preço que já passou por um processo de depuração (processo
licitatório) do que simplesmente adotar preços de fornecedores, que é via de regra a
fonte mais frágil para obtenção de preços de referência”. A grande disparidade que
tem sido verificada entre os preços apresentados por fornecedores e os constantes
de outras fontes de pesquisa reforça a necessidade de dar-se preferência às demais
formas de orçamentação, que tendem a se tornar mais numerosas com a adoção da
sistemática de atualização, através dos índices adequados, de eventuais preços
defasados constantes em contratações anteriores aos últimos 180 dias.

PLANILHAS DE REFERÊNCIA – 10/2017
Pesquisa de Preços e Orçamento Referencial: detalhamento das diretrizes do Boletim
Informativo nº 11/2014 e orientação quanto aos procedimentos a serem observados após a
completa implantação do sistema PE – Integrado
O Sistema PE - Integrado poderá, após sua plena implantação, atuar como ferramenta de
compartilhamento de informações para aferição dos preços de mercado dos bens e serviços a
serem adquiridos pela Administração. Quando estiver em pleno funcionamento, todos os
processos licitatórios correrão através do referido sistema. Haverá, portanto, um “banco de
preços” que permitirá acesso às cotações realizadas por todos os órgãos que utilizarão a
funcionalidade em comento. As seguintes cautelas devem ser observadas quando da
utilização do banco de preços do PE - Integrado: a) Os preços constantes do PE - integrado
devem ser analisados de forma crítica, em especial quando houver grande variação entre os
demais valores a serem considerados. Em outras palavras, não devem ser computados no
cálculo do preço referencial os valores inexequíveis e/ou excessivamente elevados; b) Os
responsáveis pela alimentação do sistema do PE - Integrado devem ter cuidado para não
inserirem preços que não guardem compatibilidade com a realidade mercadológica; c) Os
responsáveis pela elaboração do mapa de preços referencial devem atestar que os preços
considerados no cálculo encontram-se em conformidade com a realidade mercadológica. Ou
seja, mesmo que não tenham realizado diretamente a cotação obtida no PE-Integrado, só
devem aproveitá-la se for condizente com a realidade, atestando essa circunstância no bojo
dos autos.

DETALHAMENTO – 01/2015
Necessidade de DETALHAMENTO do orçamento referencial nas licitações
públicas, sem a utilização de unidades genéricas (“despesas
administrativas”, “quantia fixa”, “verba” ou “grupo”, dentre outras).
Seja nos casos de licitação ou de contratação direta, devem ser elaboradas
planilhas orçamentárias que expressem a composição dos custos unitários
dos itens de serviço, com o detalhamento suficiente à precisa identificação
deles, nos termos exigidos pelo art. 7º, §2º, II, da Lei nº 8.666/93. Deve o
órgão ou ente público abster-se de utilizar o agrupamento de variadas classes
de profissionais em um mesmo item de orçamento, ou de prever outras
unidades genéricas do tipo “despesa administrativa”, “quantia fixa”, “verba”,
ou “grupo”, sem que exista detalhamento da exata grandeza de cada item.
Ainda sobre o assunto, convém observar que itens como “administração
local”, “canteiro de obra” e “mobilização e desmobilização” também devem
ser detalhados no orçamento referencial, indicando os itens que o
compõem. (Precedentes: Súmula TCU nº 258; Acórdão TCU nº 2.827/2014,
do Plenário.)

EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS

CÓDIGO-FONTE 02/2014
Em licitações de serviços de tecnologia da informação, que envolvam o
desenvolvimento de softwares, é recomendável estabelecer no
instrumento convocatório a obrigatoriedade da transferência dos
respectivos códigos fonte à Administração. Como forma de coibir a situação
de dependência da Administração com empresas contratadas para
desenvolver sistemas de informática, o Tribunal de Contas da União
recomenda que seja instituída a transferência dos códigos-fonte dos
programas desenvolvidos. Assim agindo, permite-se ao contratante deter o
domínio sobre o produto, dispensando-o de remunerar patentes e
permitindo a contratação de outras empresas para atualização e
manutenção do sistema, além do treinamento dos usuários. Tal
determinação é compatível com o que se encontra disposto no art. 111 da
Lei nº 8.666/93, que estipula regras de transferência de direitos patrimoniais
de projetos e serviços técnicos especializados, inserindo, no caso de obra
imaterial de caráter tecnológico, o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informação relativos à tecnologia desenvolvida.
(Necessário acompanhar evolução dos entendimentos da ATI)

AMOSTRAS 02/2014
A exigência de apresentação de amostras é admissível
nas licitações realizadas na modalidade pregão,
inclusive na forma eletrônica, sendo recomendável, a
adoção das seguintes providências: (I) apresentação de
justificativa para a necessidade de sua exigência; (II)
previsão de critérios objetivos de avaliação das
amostras,
detalhadamente
especificados
no
edital/anexos; (III) exigência de amostras na fase de
classificação das propostas (após a etapa de lances e
antes da fase de habilitação) e somente do licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar; (IV)
divulgação do dia, hora e local em que as amostras
estarão disponíveis para inspeção dos interessados.

VISTORIA/VISITA TÉCNICA 06/2017
A vistoria obrigatória ao local da execução da obra/serviços só pode ser
exigida se for imprescindível para caracterização do objeto, uma vez que
pode representar um custo adicional desnecessário para os licitantes,
especialmente àqueles não sediados nas proximidades do local. Na
hipótese de visita técnica facultativa, recomenda-se que a administração
inclua no instrumento convocatório uma cláusula que explicite ser da
responsabilidade do contratado a ocorrência de eventuais prejuízos em
virtude de sua omissão na verificação das condições do local de execução do
objeto. A vistoria/visita técnica, quando exigida, não deve sofrer
condicionantes desarrazoadas por parte da Administração, devendo ser
admitida sua realização por qualquer preposto das licitantes, sendo
razoável, somente, exigir que possua conhecimento técnico suficiente para
tal incumbência. Assim, é indevida a exigência de que a vistoria técnica seja
realizada exclusivamente pelo sócio administrador da licitante ou por
responsável técnico integrante de seu quadro permanente. Registra-se, por
fim, a necessidade de a administração adotar medidas capazes de obstar a
reunião de licitantes, para que não haja o conhecimento prévio entre os
concorrentes (deve-se evitar, por exemplo, o agendamento para único dia e
horário).

GARANTIA CONTRATUAL 07/2015
A garantia de execução contratual, prevista no artigo 56 da Lei nº 8.666/93, não é uma
exigência a ser fixada de forma padrão em todas as licitações, pois depende da análise do
objeto e das obrigações contempladas. De forma geral, para compras de bens cuja entrega
se dará de forma imediata e integral, em regra, não se mostra razoável a exigência da
garantia de execução do contrato, o que não se confunde, de qualquer forma, com a
garantia do fabricante do produto adquirido, plenamente viável no caso em questão. Por
outro lado, em obras e serviços nos quais a execução se estenda no tempo, é recomendável
exigir-se garantia de execução. Na tarefa de definir o cabimento e valor da garantia, deve a
Administração considerar que o licitante incluirá, na formação de seus custos, os encargos
correspondentes à prestação de garantia, o que acarreta a elevação dos custos da
contratação, de modo que somente a exigi quando a cautela mostrar-se necessária no caso
concreto. Ademais, em caso de aditivos de prorrogação de prazo, deve ser exigido o
comprovante de prorrogação da garantia, uma vez que esta deve coincidir com o prazo de
vigência do contrato. Do mesmo modo, os aditivos referentes a acréscimos e supressões que
impliquem alteração de valores devem ser acompanhados da comprovação da atualização do
valor da garantia. Destaque-se, ad cautelam, que a garantia de execução contratual prevista
no artigo 56 da Lei 8.666/93 objetiva assegurar a satisfação da Administração Pública em
caso de inadimplemento do particular, e não se confunde com a garantia de proposta
prevista no inciso III do artigo 31 da LL (que trata da qualificação econômico-financeira), cujo
objetivo é assegurar que o licitante mantenha sua proposta nos termos em que ofertada.

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

ARTS. 28 A 31 DA LEI 8666 - 09/2017
Diretrizes a serem observadas na aplicação dos artigos 28 a 31 e do artigo 32, §1º, da Lei de
Licitações

A principiologia específica das licitações e a literalidade dos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666/93
(que se valem de expressões como “exclusivamente” ou “limitar-se-á”) permitem concluir que
o rol de exigências de habilitação elencada em referidos artigos deve ser reputado como
máximo, e não como mínimo (tais exigências são numerus clausus). Em outras palavras, não
se exige que a Administração, em cada certame, exija a comprovação integral de todos os
itens contemplados nos citados dispositivos. Deve o agente público competente, portanto,
eleger os requisitos de habilitação necessários e condizentes com a natureza da licitação e
futura contratação, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. É
importante registrar, no entanto, que alguns itens devem ser necessariamente exigidos em
sede de procedimentos licitatórios, sob pena de violação a outras disposições legais ou
constitucionais. São eles: i) documentação relativa à habilitação jurídica: sempre exigível para
comprovação da existência jurídica e capacidade das pessoas envolvidas, assim como a
verificação dos poderes de representação da pessoa física que comparece para participar, em
nome de empresa, da licitação; ii) certidão negativa de débitos previdenciários, por força de
norma constitucional - art. 195, §3º da Constituição de 1988 - emitida conjuntamente no bojo
da certidão de regularidade de tributos federais; iii) certidão de regularidade junto ao FGTS,
em virtude de expressa previsão em lei especial (art. 27 da Lei nº 8.036/90); iv) certidão
negativa de falência e recuperação judicial.

ART. 4º DA LEI 10.520 - 09/2017
O inciso XIII do art. 4º da Lei do Pregão limita as exigências de regularidade fiscal
às certidões da Fazenda Nacional, da Seguridade Social, do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e das fazendas estaduais e municipais, "quando for o caso".
Nessa toada, passamos a resumir as exigências cabíveis no pregão da seguinte
forma: i) Habilitação jurídica: sempre exigível para comprovação da existência
jurídica e capacidade das pessoas envolvidas, assim como a verificação dos poderes
de representação da pessoa física que comparece para participar da licitação em
nome de empresa; ii) Regularidade fiscal: prova de regularidade perante a Fazenda
Estadual (em se tratando de licitações promovidas pelo Estado de Pernambuco),
regularidade perante a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS e apresentação da certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);
iii) Qualificação técnica: o mínimo necessário para garantir a satisfatória execução
contratual; iv) Qualificação econômico-financeira: a certidão negativa de falência
deve ser necessariamente exigida (observadas as diretrizes contidas no Boletim 09/2016). Destaca-se que, dentre os requisitos do art. 31 da Lei nº 8.666/93, a exigência
prevista no inciso III (garantia de proposta) foi expressamente vedada no inciso I do
art. 5º da Lei nº 10.520/2002, não podendo, portanto, ser exigida nas licitações na
modalidade Pregão. Vale lembrar, por fim, que o grau de exigências deve ser
correspondente ao grau de complexidade e/ou valor financeiro envolvido(s) na
futura contratação, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

LICITAÇÕES EM LOTES - 05/2014
CUMULATIVIDADE DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA E
ECONÔMICO-FINANCEIRA EM LICITAÇÕES DIVIDIDAS EM LOTES
Nos pregões eletrônicos ou presenciais divididos por lotes, as
exigências de qualificação técnica e de qualificação econômicofinanceira devem ser estipuladas individualmente por lote.
Entretanto, o ato convocatório deve conter regra específica para a
hipótese de um concorrente apresentar a melhor proposta para
mais de um lote, estabelecendo que, nesses casos, deverá o
licitante comprovar de forma cumulativa o atendimento dos
requisitos de habilitação técnica e de habilitação econômicofinanceira, em relação a todos os lotes em que for
provisoriamente classificado em primeiro lugar. Esta orientação
visa assegurar que somente sejam adjudicados a uma mesma
licitante os lotes para os quais a empresa apresente os requisitos
necessários ao regular cumprimento das obrigações contratuais.

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA - 08/14
Diretrizes para a identificação, em editais de obras e serviços de engenharia, dos itens de
serviços de maior relevância material e valor significativo
A Súmula PGE nº 05, a propósito de orientar a definição da habilitação técnica em obras e
serviços de engenharia, orienta que seja demonstrado, no bojo do processo licitatório, que
esses “correspondem às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da
licitação”. A relevância de um item de serviço é demonstrada a partir de justificativas
técnicas que mostrem que o item eleito é materialmente importante para a execução do
objeto contratual, sendo imperioso que o licitante comprove ter experiência prévia naquela
técnica. A significação financeira do item, ao seu turno, é satisfeita quando, com o impacto
de seu custo no valor total da obra/serviço, ficar caracterizado que o serviço escolhido
representa uma considerável parcela do montante total. Inexiste na legislação a indicação
de um percentual mínimo. A orientação dos órgãos de controle, todavia, é utilizar as
informações obtidas por meio da “Curva ABC”, que classifica os serviços segundo a sua
representatividade financeira. Assim, devem ser exigidos na qualificação técnica os itens
que ocupem posição de preponderância na citada curva, desde que também ostentem
relevância material, nos termos definidos no início do presente tópico. Como diretriz para os
editais de obras rodoviárias, pode-se, ainda, utilizar os parâmetros fixados pelo DNIT, por
meio da Portaria nº 108/2008, que define como de relevância financeira os itens que
constem do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor da
obra. De todo modo, os processos devem ser instruídos com justificativas técnicas, emitidas
sob a responsabilidade dos servidores subscritores, elencando os motivos que levaram à
seleção daqueles serviços, em consonância com as diretrizes aqui explanadas.

CAPACIDADE TÉCNICA - 08/2017
Obrigatoriedade de fixação de parâmetros objetivos para comprovação da
capacidade técnico-operacional dos licitantes em consonância com a
dimensão e complexidade do objeto a ser executado
A exigência de comprovação da capacidade técnica-operacional,
contemplada em alguns instrumentos submetidos a esta Procuradoria
Consultiva, tem se limitado a reproduzir o artigo 30, inciso II da lei 8.666/93,
prevendo que o licitante deve comprovar a aptidão “(…) para desempenho
de atividade pertinente e compatível em características quantidades e prazos
com o objeto da licitação (...)”. Entretanto, a ausência de previsão de
critérios objetivos que comprovariam a similaridade entre os serviços
anteriormente executados e o objeto da contratação pretendida impede
uma mensuração objetiva do atendimento da exigência. Ainda que a Lei
8.666/1993 não tenha estabelecido de forma direta a obrigatoriedade da
definição de quantitativos, prazos e características, faz-se relevante defini-los
de forma precisa, em nome dos princípios da impessoalidade e do
julgamento objetivo, insculpidos no artigo 3º da citada lei.

CAPACIDADE TÉCNICA - 09/2017
Caracteriza restrição à competitividade a exigência, como critério
de habilitação em licitações, de comprovação de experiência em
tipologia específica, salvo se imprescindível à satisfatória
execução do objeto
As exigências de qualificação técnico-operacionais devem se limitar
à comprovação de expertise na execução de obras e serviços
similares ou equivalentes, não se admitindo, via de regra, a
exigência de experiência em determinado tipo de metodologia
executiva, salvo se imprescindível para satisfatória execução do
objeto e desde que devidamente fundamentada no processo
licitatório. Desse modo, se não for imprescindível para atestar a
capacidade operacional da empresa de entregar a contento o
objeto contratado, a exigência de tipologia/metodologia específica
terá o condão de restringir indevidamente o universo de licitantes
aptos a oferecer suas propostas.

EXPERIÊNCIA - 12/2016
A experiência da empresa fornecedora de mão de obra é aferida
pela sua capacidade de recrutar e gerir pessoal, não se
relacionando, em regra, com a função a ser terceirizada
No bojo do Acórdão nº 1.214/2013, o Tribunal de Contas da União
considerou que a expertise esperada de uma empresa de
terceirização é a sua capacidade de recrutar mão de obra, e não a
prestação específica de um ou outro serviço, com exceção dos
serviços especializados, entendidos como aqueles que demandem
conhecimento técnico da empresa. Os atestados devem, portanto,
demonstrar a experiência da empresa na atividade de
disponibilização de mão de obra. A análise da compatibilidade dos
atestados com os serviços que se pretende contratar, entretanto,
demanda a verificação da quantidade de postos de trabalho que
estão sendo administrados pela empresa nessas contratações,
bem como da época em que foram emitidos os atestados.

CONSELHO DE NUTRIÇÃO - 05/2014
LICITAÇÕES ENVOLVENDO NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
HUMANAS – REGISTRO DA EMPRESA NO CONSELHO
REGIONAL DE NUTRIÇÃO COM ANOTAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS LEGALMENTE HABILITADOS
Em conformidade com o entendimento do Tribunal de Contas
do Estado, que, em relatório de auditoria (PETCE nº 11911/14),
relativo a exame de edital para o fornecimento de alimentação
escolar, considerou irregular a não exigência de registro da
licitante no Conselho Regional de Nutrição, orienta-se que,
nos certames cujo objeto tenha relação com a alimentação e
nutrição humanas, passe a ser exigida, como requisito de
qualificação técnica, a comprovação de registro das empresas
no CRN, nos termos do artigo 30, inciso IV da Lei 8.666/93,
c/c Resolução CFN nº 378/2005 e com a Lei 6.839/1980.

ATESTADOS/CREA - 01/2017
Irregularidade da exigência, no edital de licitação, de que a comprovação
de aptidão técnica da empresa para executar o objeto do certame
(capacidade técnico-operacional) esteja registrada no CREA
Apesar de o § 1º do artigo 30 da Lei nº 8.666/93 contemplar a expressão
“atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes”, a
jurisprudência do TCU manifesta-se no sentido de que tal exigência deve
restringir-se aos atestados técnicos profissionais, que dizem respeito às
pessoas físicas indicadas pelas empresas licitantes. Considera-se irregular a
exigência de que a comprovação de aptidão técnica da empresa para
executar o objeto da licitação (capacidade técnico-operacional) tenha
registro no CREA. Isso porque inexiste qualquer dispositivo legal que
obrigue o CREA a registrar atestado para comprovação da capacidade
técnico-operacional (a exigência, constante do art. 30, § 1º, inciso II, foi
vetada pelo Presidente da República por meio da Lei nº 8.883, de 1994).
Fundamento: Acórdãos 7260/2016-Segunda Câmara, 655/2016- Plenário e
Resolução 1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia –
Confea

ATESTADOS CONSÓRCIOS - 04/2017
Procedimentos necessários à admissão de atestados emitidos em nome de consórcio que a
empresa licitante tenha integrado
A comprovação da qualificação técnica da empresa também pode ocorrer por meio de
atestado emitido em nome de consórcio do qual a licitante tenha feito parte na execução do
serviço exigido no edital. É preciso, porém, em tais situações, que o atestado indique que a
empresa licitante foi responsável pela execução daquele item de serviço, que passa a
compor o seu acervo técnico. Nessa linha, firmou-se o entendimento do Tribunal de Contas
da União, conforme se pode extrair do seguinte trecho: “2. O reconhecimento dos atestados
de execução de serviços de engenharia relativos a consórcio deve-se restringir ao percentual
de participação financeira e à parcela de serviços executada atribuíveis única e
exclusivamente à empresa dele integrante” (AC nº 2299/2007 - TCU –PLENÁRIO). Desse
modo, convém estabelecer no instrumento convocatório que os atestados em nome de
consórcio que a licitante tenha integrado devem ser acompanhados de documentos que
comprovem a efetiva execução daqueles serviços pela licitante, exigência que poderá, por
exemplo, ser cumprida mediante a juntada da ART do profissional responsável pelo serviço.
Se não for, desde logo, possível aferir essas parcelas a partir do conteúdo do atestado
apresentado, recomenda-se que a comissão de licitação realize diligência, na forma do art.
43, § 3º, da Lei nº 8.666/93, buscando complementar as informações necessárias à
comprovação do efetivo desempenho do serviço pela licitante. Se for esse o caso, a empresa
poderá complementar o atestado com a ART pertinente ao serviço/objeto a que ele faz
menção. Na ART, certamente constarão dados capazes de identificar o que correu por conta
do engenheiro responsável técnico vinculado àquela empresa.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 09/2016
Empresas em recuperação judicial que já tenham tido o respectivo plano
de recuperação homologado em juízo podem participar de licitações
públicas, desde que apresentem certidão emitida pelo juízo da causa,
contendo o atesto de sua viabilidade econômico-financeira
A Procuradoria Consultiva exarou o Parecer nº 618/2016, firmando as
seguintes conclusões: (i) em que pese a excepcional possibilidade de
admitir a participação de empresas em recuperação judicial na licitação,
não se pode prescindir da demonstração de que a licitante detém plenas
condições econômico-financeiras para firmar contrato com o Poder Público
(ii) empresas em recuperação judicial que já tenham o seu plano de
recuperação homologado podem, mediante certidão emitida pelo juízo da
causa, na qual se ateste a viabilidade de firmar contratos administrativos,
ser consideradas habilitadas em certames licitatórios; (iii) as demais
exigências de qualificação econômico-financeira eleitas na licitação devem
ser plenamente satisfeitas pela licitante em recuperação judicial; (iv) tal
entendimento não dispensa, todavia, a apresentação das demais certidões
de regularidade indicadas na legislação de regência.

OUTRAS CAUTELAS

PUBLICIDADE AVISO - 01/2014
Os avisos de licitação de obras custeadas com recursos
federais ou garantidas por instituições federais devem
ser obrigatoriamente publicados no Diário Oficial da
União, assim como nos pregões em que houver
recursos da União repassados via transferência
voluntária. O art. 1º, I, do Decreto Federal nº 5.504/05,
ao tratar das contratações custeadas com recursos
oriundos de transferências voluntárias da União,
estabelece que, em caso de aquisição de bens e serviços
comuns, será obrigatório o uso da modalidade pregão,
remetendo-se à aplicação do Decreto nº 5.450/2005,
que, por sua vez, exige a publicação dos avisos de
licitação no Diário Oficial da União. (SÚMULA PGE 20)

CENTRALIZAÇÃO NA SAD - 08/2014
ATENTAR PARA AS HIPÓTESES DE CENTRALIZAÇÃO OU NECESSIDADE DE
AUTORIZAÇÃO DA SAD – DECRETO 42.048, DE 17 DE AGOSTO DE 2015
Art. 3º Os órgãos e entidades previstos no art. 1º devem submeter à
Secretaria de Administração, obrigatoriamente, para que sejam realizados
pela Central de Licitações do Estado: I - os processos licitatórios e
procedimentos
administrativos
de
dispensa
e
inexigibilidade,
independentemente do valor, cujos objetos: a) sejam temas de estudos
técnicos elaborados pela SAD; b) versem sobre aquisição, locação,
abastecimento e manutenção de veículos; ou c) versem sobre reserva ou
emissão de bilhetes aéreos, nacionais ou internacionais; II - os
procedimentos administrativos de dispensa e inexigibilidade que tenham
valor global estimado superior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
exceto os relativos a obras e serviços de engenharia; III - os processos de
licitação que tenham como objeto obras ou serviços de engenharia com
valor global estimado superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); ou
IV - os demais processos de licitação que tenham valor global estimado
superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

ME/EPP - 12/2015
Mecanismos para comprovar a inexistência de no mínimo de 3 (três) fornecedores
competitivos enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte, a
fim de excepcionar o regime de tratamento favorecido previsto na LC nº 123/06

A análise concreta deve ocorrer no momento do planejamento da licitação, ainda
em sua fase interna. O gestor deve examinar o mercado, com vistas a identificar se
há o número mínimo de três fornecedores na região que sejam qualificados como
microempresas ou empresas de pequeno porte, circunstância que definirá a
incidência do tratamento favorecido contemplado na legislação de regência. Para
tanto, poderá se valer do Sistema E-Fisco, que possui funcionalidade que indica o
porte das empresas, classificadas por objeto. Detectando-se através do E-Fisco que
não há o número mínimo de fornecedores cadastrados, antes de excepcionar a
aplicação da LC nº 123/06, seja promovida a ampliação dos veículos de pesquisas,
no intuito de assegurar concretamente a inexistência de pluralidade de fornecedores
ME e EPP na região capazes de prestar o objeto do contrato. Se, todavia, a pesquisa
realizada no E-Fisco demonstrar a existência de pelo menos três fornecedores
qualificados como ME e EPP, possível será concluir que a exceção não se aplica à
situação em foco.

TERCEIRIZAÇÃO - 07/2014
Diretrizes que devem ser observadas nas licitações relativas a serviços de terceirização de
mão-de-obra:
(i) Os autos devem ser instruídos com uma declaração de inexistência de
cargos/empregos/funções (vagos ou providos) no âmbito do órgão, cujas atividades
coincidam com as que se pretende terceirizar;
(ii) As tarefas que serão objeto de terceirização devem estar detalhadamente descritas no
Termo de Referência e no contrato de prestação de serviços (ainda que como anexo), com a
descrição da metodologia de trabalho, sua rotina de execução, assim como o local e o
horário em que as atividades serão desenvolvidas;
(iii) Admite-se a execução indireta das atividades materiais acessórias, instrumentais ou
complementares à área de competência legal do Órgão ou Entidade, tais como os serviços
de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, copeiragem, recepção,
reprografia, manutenção de prédios, equipamentos e instalações, entre outros;
(iv) É vedada a contratação de atividades que, no âmbito do órgão ou entidade: a) sejam
inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos; b) façam parte de sua
missão institucional; c) 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.

COOPERATIVAS - 10/14
Requisitos para a participação de cooperativas nos certames licitatórios. A dicção
da recente Súmula PGE nº 21, cuja inspiração provém do enunciado exarado pelo
Tribunal de Contas da União no bojo da Súmula nº 281, indica que “é vedada a
participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do serviço ou pelo
modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de
subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como pessoalidade e
habitualidade”.
Interpretando a orientação sumulada, extrai-se que o formato da contratação que
pode ser exercida por uma cooperativa não deve envolver aspectos indicativos de
regime de subordinação e hierarquia, tais como a previsão de direitos trabalhistas
dos prestadores de serviços, a fixação de jornada de trabalho (carga horária e
intervalos), a existência de disposições que imponham uma relação de coordenação
e supervisão entre os prestadores, a previsão de regras relacionadas ao pagamento
de salários, dentre outras. Para que seja possível a participação de sociedades
cooperativas em certames licitatórios, torna-se necessário, portanto, que os
serviços sejam prestados sob a forma de demanda, nos quais pouco importa qual
prestador irá executá-lo (ausência de pessoalidade), sendo apenas relevante o
cumprimento das obrigações ajustadas, cujo pagamento se dará em consonância
com o atendimento do escopo contratual.

CONFERÊNCIA DE CERTIDÕES - 03/16
Recomenda-se cautela às comissões de licitação e pregoeiros
na análise das certidões de regularidade apresentadas pelos
licitantes, conferindo detidamente o número do CNPJ em
cada documento, no intuito de evitar que empresas com
denominações sociais semelhantes possam ser confundidas.
Deve-se, ainda, verificar se as certidões referem-se ao
estabelecimento (matriz ou filial) que executará o objeto
contratual. Assim, todos os documentos de habilitação devem
ser emitidos em nome do mesmo estabelecimento, ressalvada
a possibilidade de apresentação das certidões da matriz,
quando for inviável apresentá-la de forma discriminada por
filial, circunstância que deve ser registrada no processo
administrativo.

ANALISAR SIMPLES - 03/16

Necessidade de analisar se a licitante optante do Simples Nacional exerce
atividade impeditiva de utilização do referido regime de recolhimento
tributário, à luz da Lei Complementar nº 123/2016
O art. 17 da LC 123/2006 elenca hipóteses cuja ocorrência impedirá a
microempresa ou empresa de pequeno porte de recolher tributos na forma
do Simples Nacional. Conclusões: a) Em regra, a microempresa ou empresa
de pequeno porte que realize cessão ou locação de mão de obra não poderá
recolher os respectivos tributos na forma do Simples Nacional (LCE
123/2006, art. 17, inciso XII); b) A regra geral não se aplica quando a cessão
ou locação de mão de obra se der no exercício de atividades relacionadas a
construção de imóveis e obras de engenharia em geral (inciso I); serviço de
vigilância, limpeza ou conservação (inciso VI); serviços advocatícios (inciso
VII). Assim, caso se verifique que a licitante não podia estar vinculada ao
Simples Nacional, apesar de ter se utilizado de suas regras na licitação, a
comissão de licitação/pregoeiro deve: 1) comunicar o fato à Receita Federal,
a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis e 2) notificar a empresa
para que, sem prejuízo da sua obrigação de manter o valor global da
proposta, faça adequação das planilhas de custos ao regime tributário
comum.

DESISTÊNCIA DE PROPOSTA - 11/2015

Nas licitações que adotem a modalidade pregão, eletrônico
ou presencial, a não manutenção da proposta vencedora é
circunstância a reclamar a aplicação das penalidades
descritas no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
Nas licitações processadas sob a modalidade pregão,
eletrônico ou presencial, tendo o licitante ofertado proposta
válida, não lhe será assegurado o direito dela desistir, razão
pela qual deve a autoridade licitante instaurar regular
processo administrativo para aplicação da penalidade
pertinente. A medida, além de dispor de expressa previsão
legal, tem o propósito moralizador, uma vez que minimiza a
possibilidade de conluios entre os participantes nas licitações
públicas. Recomendável, portanto, que o licitante avalie bem
as propostas lançadas no certame, a fim de evitar as
penalizações que a lei determina.

COTAS RESERVADA E PRINCIPAL 01/2016
Se o mesmo licitante vencer a cota principal e a
reservada, e houver proposto preços distintos, deve
ajustar o valor da cota de maior valor ao menor
preço obtido entre estas, sob pena de ser
desclassificado daquele lote e penalizado em
virtude da recusa em honrar o menor preço
ofertado.
Orientação inserida no DECRETO Nº 45.140, DE 19
DE OUTUBRO DE 2017

NEGOCIAÇÃO - 01/2016
Constitui dever indeclinável do pregoeiro a tentativa de negociar o preço final
oferecido pelo licitante vencedor, ainda que eventualmente o valor da oferta tenha
sido inferior à estimativa da licitação.
De acordo com a jurisprudência do Plenário do Tribunal de Contas da União, nas
licitações realizadas mediante pregão, a tentativa de negociação para redução de
preços, por meio do sistema, ao final da fase de lances constitui dever indeclinável
do pregoeiro, ainda que os preços da proposta vencedora sejam menores do que os
previstos no orçamento estimativo da licitação. Assim, não é possível à autoridade
desincumbir-se do dever de negociar o preço final como escopo de obter a proposta
mais vantajosa para a administração. Deve a autoridade responsável pela condução
do processo fazer valer ao máximo o interesse público para a obtenção da melhor
proposta, independentemente de suas considerações pessoais sobre a
vantajosidade da oferta vencedora. A negociação para a redução do preço não é,
portanto, mera faculdade, mas sim poder-dever do pregoeiro, passível de
contaminar de irregularidade a licitação, conforme jurisprudência da Corte Federal
de Contas. Sobre o assunto, a seguinte decisão do Plenário do TCU: “no pregão,
constitui poder-dever da Administração a tentativa de negociação para reduzir o
preço final, tendo em vista a maximização do interesse público em obter-se a
proposta mais vantajosa, mesmo que eventualmente o valor da oferta tenha sido
inferior à estimativa da licitação. Nesse sentido, os Acórdãos 3.307/2009 e
694/2014, ambos do Plenário”.

