FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO
DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÃO COM
PRÁTICA NO SISTEMA COMPRASNET

www.silp.com.br

14/07/2021

Saulo Alves David

Trabalha com Licitações há 15
anos, atuando como Membro de
Comissão
Permanente
de
Licitações,
Presidente
de
Comissão
Permanente
de
Licitações,
Pregoeiro
Oficial,
Membro de Comissão Especial de
Licitação, Gestor de Contratos e
Fiscal de contratos, consultor
empresarial
na
seara
de
contratações públicas e instrutor
em diversos cursos de licitações
e contratos administrativos

Graduado
em
Gestão
Pública,
Pós-graduado
em Gestão Pública, Pós
Graduado em Licitações e
Contratações Pública.
Agente Público Federal.

AGENTE PÚBLICO:
Elaboração de pesquisa de preço, Elaboração
dos editais, Termo de Referência, condutor de
grandes
certames,
atuando
ainda
na
formalização
e
renovação
de
contratos
administrativos,
revisão,
reajuste
e
repactuação
de
preço
em
contratos
administrativos, formalização e gestão em
atas de registros de preços, processos de
aplicação de penalidades. Atualmente exerce
as funções de chefe da sessão/unidade de
contratos do hospital Federal da Universidade
Federal do Vale do São Francisco, atua como
presidente do comitê regimental de contratos,
como presidente da comissão permanente de
licitação e atua nas atividades de consultoria e
instrutoria retro mencionadas.

CONSULTOR EMPRESARIAL:
Coleta e análise minudenciada em editais em todas as
modalidades, Análise e preparação em documentos para
certames; análise e preparação de toda a parte recursal e
também desde simples questionamento do edital à
impugnação do mesmo, cadastro de empresas em sites
provedores de licitações eletrônicas, participação em
certames sagrando-se vencedor em licitações para diversas
empresa privadas nos mais variados segmentos cujo
montante ganho gira na monta de mais de duzentos milhões
de reais todas catalogadas.

INSTRUTOR/PALESTRANTE: Diversos cursos de Licitações e
Contratos, capacitando diversos pregoeiros, membros de
comissões permanentes de licitações, ordenadores de
despesas, gestores e fiscais de contratos administrativos e
dezenas de consultores e profissionais em licitações.
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Conforme dispõe o art. 1º da Lei nº 10.520/2002. Pregão é a
modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços serviços comuns,
“cujos padrões de desempenho e qualidade admitam definição objetiva no
edital, por meio de especificações usuais de mercado”.

O que caracteriza os bens e serviços comuns é a sua padronização, ou seja, a
possibilidade de substituição de uns por outros com o mesmo padrão de qualidade e
eficiência, que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado.
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AQUISIÇÃO DE AERONAVE: Acórdão 157/2008 – Plenário Ͳ TCU – Voto do Ministro

Relator: Considero aplicável a modalidade pregão adotada para a aquisição em tela, uma vez
que não vislumbro, no caso concreto, infringência ao disposto no art. 1º da Lei nº
10.520/2002, e nem prejuízos ao resultado do certame decorrentes do uso do pregão.
A aeronave licitada é um bem cujos padrões de desempenho e qualidade foram
objetivamente definidos pelo edital mediante especificações usuais adotadas no mercado
aeronáutico, ou seja, são inteligíveis a todos os licitantes que possuem condições de fornecer
o
referido
bem
e
estejam
interessados
em
participar
do
certame.
Assim, para os fins previstos na lei, a aeronave em tela pode ser considerada um bem comum.

AQUISIÇÃO DE AERONAVE:

Acórdão nº 3062/2012ͲPlenário – TCU : É lícita a utilização de pregão para a aquisição de
helicópteros, visto tratarͲse de bem cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente
definidos.

4

14/07/2021

O enquadramento de um bem ou serviço
como “comum” dependerá de cada caso
concreto, não se tratando de uma lista
taxativa, tal como havia originalmente no
anexo do Decreto Federal nº 3.555/2000.
ENTENDIMENTO DO TCU:
“Voto: (...) 4. (...) a existência de bens e serviços comuns deverá
ser avaliada pelo administrador no caso concreto, mediante a
existência de circunstâncias objetivas constantes da fase
interna do procedimento licitatório.” (TCU. Acórdão 817/05 –
Primeira Câmara).

Não há limites quanto ao valor do
contrato para a adoção do pregão.

Súmula nº 257 do TCU que “o uso do
pregão nas contratações de serviços comuns
de engenharia encontra amparo na Lei nº
10.520/2002”.

Art. 1º Este Decreto regulamenta a licitação,
na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para a aquisição de bens e a
contratação de serviços comuns, incluídos os
serviços comuns de engenharia, e dispõe
sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito
da administração pública federal. Decreto
10.024/19
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CARACTERISTICAS

1º Inversão de fases

4º Concentração dos
atos em sessão única

3º Renovação da
proposta

2° Negociação

Admite-se que a modalidade
pregão seja realizada de
duas
formas
distintas:
presencialmente
ou
eletronicamente.
Em
síntese,
o
procedimento
traçado
na
Lei
nº
10.520/2002 é o mesmo,
apresentando
pequenas
variações
de
ordem
operacional.

5º Fase recursal
concentrada ao final

Conforme previsto no art. 9º
da Lei nº 10.520/2002,
aplica-se à modalidade
pregão,
subsidiariamente,
as
normas
da
Lei
nº
8.666/1993. Dessa forma,
quando a Lei do Pregão for
omissa ou silente acerca de
algum
aspecto
procedimental ou se referir a
algum termo ou instituto
jurídico definido pela LGL
(como,
por
exemplo,
“qualificações
técnicas
e
econômico-financeira”),
deverá ser aplicada a Lei nº
8.666/93.
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Agentes Públicos responsáveis pela condução da licitação
PREGOEIRO:
Na modalidade pregão, instituída
pela Lei nº 10.520/2002, a
responsabilização recai sobre um
único agente público, denominado
“pregoeiro”.
RESPONSABILIDADE: exclusiva

DESIGNAÇÃO:
“a
autoridade
competente designará, dentre os
servidores
do
órgão
ou
entidade promotora da licitação, o
pregoeiro“ (art. 3º, IV, da Lei nº
10.520/2002).
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Agentes Públicos responsáveis pela condução da licitação
ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO, DENTRE OUTRAS ( Art 3° de Lei nº
10.520/2002, Art 9º do decreto 3.555/2000; Art 17 do decreto 10.024/19 ):
Conduzir a sessão pública;
Verificar a conformidade da proposta em relação aos
requisitos estabelecidos no edital;
Receber as propostas escritas e os lances verbais;
coordenar a sessão pública e o envio de lances
Analisar a aceitabilidade das propostas e dos documentos
de habilitação dos proponentes;
Adjudicar o objeto da licitação quanto não houver
interposição de recurso;
Conduzir os trabalhos da Equipe de Apoio;
Realizar outros trabalhos conforme normativos;

A ELABORAÇÃO DO EDITAL NÃO É FUNÇÃO TÍPICA DO PREGOEIRO!

Decreto Federal 10.024/19:
“Art.
17
Ͳ
Caberá
ao
pregoeiro,
em
especial:
(...)
II Ͳ receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua
elaboração;.............”
TCU: “9.12.1 abstenhaͲse de designar para compor comissão de licitação o servidor ocupante de cargo com
atuação na fase interna do procedimento licitatório, em atenção ao Princípio da Segregação de Funções;”
(TCU. Acórdão 686/11 – Plenário).
Princípio da Segregação de Funções: o agente que edita determinado ato, com vistas à imparcialidade no
julgamento, não deve ser também responsável pela sua fiscalização.
No acórdão 2448/19, o TCU reconheceu violação ao princípio da segregação de funções, em razão de o próprio pregoeiro
ter elaborado e feito publicar o edital do certame. O Plenário reafirmou que essa irregularidade encontra vedação em
sua jurisprudência majoritária.
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A ELABORAÇÃO DO EDITAL NÃO É FUNÇÃO TÍPICA DO PREGOEIRO!
TCU:“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. (TCU – Acórdão 2389/2006 – Plenário)
TCU: A atribuição, ao pregoeiro, da responsabilidade pela elaboração do edital
cumulativamente às atribuições de sua estrita competência afronta o princípio da
segregação de funções adequado à condução do pregão, inclusive o eletrônico, e não
encontra respaldo nos normativos legais que regem o procedimento. (TCU – Acórdão
3381/2013 – Plenário)

Agentes Públicos responsáveis pela condução da licitação

PERÍODO DE INVESTIDURA DO
PREGOEIRO?
Decreto Federal nº 10.024/19
Art. 16 [...]

§ 2º A critério da autoridade competente, o pregoeiro e os
membros da equipe de apoio poderão ser designados para
uma licitação específica, para um período determinado,
admitidas reconduções, ou por período indeterminado,
permitida a revogação da designação a qualquer tempo.
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Boa prática dos agentes envolvidos

Conhecimento da legislação de
regência e jurisprudência;
Verificação
previa,
quando
possível, a pesquisa de preço a
fim de se obter um parâmetro
fidedigno para a negociação;
Otimização da transparência de
todos os atos;
Postura proativa do Pregoeiro;

Conhecimento e domínio do
edital e do objeto do processo
licitatório;
Participação
consciente
do
Pregoeiro na apreciação dos
pedidos de esclarecimento e
impugnações;
Motivação adequada e formal de
todas as decisões adotadas no
certame;
Adoção de listas de verificação
(check-list) para verificação de
conformidade em relação aos
atos em toda as etapas;

Boa prática dos agentes envolvidos
É irregular a prática de atos da sessão
pública do pregão eletrônico fora do horário
de expediente, por ofender o princípio da
razoabilidade (art. 5º do Decreto 5.450/2005
e art. 2º da Lei 9.784/1999).Acórdão
592/2017-Plenário;
em
manifestação
anterior, acórdão nº 5.402/2016 – 2ª
Câmara, o TCU multou em 10 mil reais o
pregoeiro.
É recomendável, nos pregões eletrônicos, que o
pregoeiro realize comunicação formal sobre
todos os atos praticados no âmbito da licitação,
inclusive quanto ao início do prazo para
manifestação da intenção de recorrer, e das
mensagens automáticas enviadas pelo sistema.
Acórdão 69/2012-Plenário;
Nas licitações realizadas mediante pregão,
constitui poder-dever da Administração a
tentativa de negociação para reduzir o preço
final do contrato, 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, conforme art. 24, §§ 8º e 9º, do
Decreto nº 5.450/05.
Acórdão 206/2016 - Plenário

No pregão eletrônico, desde a sessão
inicial de lances até o resultado final do
certame, o pregoeiro deverá sempre avisar
previamente,
via
sistema
(chat),
a
suspensão temporária dos trabalhos, bem
como a data e o horário previstos de
reabertura
da
sessão
para
o
seu
prosseguimento,
em
observância
aos
princípios
da
publicidade
e
da
razoabilidade.
Acórdãos
2.842/2016-Plenário,
2.273/2016-Plenário
e
3.486/2014Plenário e 1.453/2013-2ª Câmara e
acórdão 3126/2020 – Plenário;
De fato, não seria razoável exigir que as
licitantes ficassem conectadas vários dias
ao Portal Comprasnet, aguardando o
momento certo para ofertar os seus lances,
ainda
mais
porque,
nos
certames
analisados, não houve a comunicação
prévia do pregoeiro sobre o exato
momento em que ocorreria a abertura da
fase de lances, indefinição que poderia até
motivar alguma empresa interessada a
perder o prazo para apresentar os seus
lances. Acórdão 654/2016 – 2ª Câmara;
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Boa prática dos agentes envolvidos
Acórdão nº 1168/2020 – TCU – Plenário, “o
exame das propostas, nessa fase inicial, deve
ser
sumário
e
sintético,
cabendo
a
desclassificação
da
proposta
por
desconformidade
apenas
em
hipóteses
grosseiras, em que o licitante oferece objeto
de
gênero
distinto
daquele
previsto,
deixando para após a fase de lances, nos
termos do art. 4º, inciso XI, da Lei
10.520/2002, a análise mais detalhada da
proposta, quanto ao objeto e valor, quando,
inclusive, podem ser realizadas diligências
para sanar dúvidas, a fim de verificar a real
compatibilidade entre o bem ofertado pelo
licitante e as exigências editalíssimas, em
privilégio aos princípios da competitividade,
do formalismo moderado e do interesse
público.

DESCLASSIFICAÇÃO
ANTES
DA
ETAPA

DE

INDEVIDA
LANCES:

Representação.
Licitação.
Pregão
eletrônico.
Serviços
de
impressão
corporativa. I) desclassificação indevida de
licitantes, antes da fase de lances, em
razão da apresentação de propostas
superiores ao orçamento. Restrição ao
caráter competitivo do certame.” Acórdão
2131/2016 – TCU - Plenário.

Boa prática dos agentes envolvidos

TCU emitiu o Acórdão n. 1211/2021-PLENÁRIO

Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública
do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação
do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta,
resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado
almejado

O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão
fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea “h”; 17, inciso
VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da
Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), NÃO ALCANÇA documento ausente,
comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os
demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado
pelo pregoeiro.
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Agentes Públicos responsáveis pela condução da licitação
EQUIPE DE APOIO: o art. 3º, §1º, da
Lei do Pregão estabelece que a Equipe
de Apoio ao Pregoeiro "deverá ser
integrada
em
sua
maioria
por
servidores ocupantes de cargo efetivo
ou
emprego
da
administração,
preferencialmente
pertencentes
ao
quadro permanente do órgão ou
entidade promotora do evento".

A Equipe de Apoio presta auxílio
operacional ao Pregoeiro, não
assumindo competência decisória
e, dessa forma,seus integrantes
não podem ser responsabilizados
pelos atos realizados.

Equipe de Apoio
Atribuições da Equipe de Apoio: Decreto Federal
10.024/19: “Art. 18 - Caberá à equipe de apoio, dentre
outras atribuições, AUXILIAR O PREGOEIRO EM
TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO.”
Recepção
dos
representantes;

licitantes

ou

de

seus

Identificação dos credenciados;

Recepção dos documentos;

Abertura dos envelopes;

Numeração da folhas de propostas;

Rubrica dos
assinaturas em

documentos e coleta
lista de presença;

de

Distribuição de crachás;
Elaboração de ata.

12

14/07/2021

Equipe de Apoio
RESPONSABILIZAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE
APOIO
VALE A PENA COMENTAR!
Enquanto que nas modalidades da Lei 8.666/93, a
responsabilização
por
eventuais
falhas
é
dividida/compartilhada entre os membros da Comissão de
Licitação e seu Presidente – responsabilidade solidária; no
Pregão a responsabilidade é exclusiva do Pregoeiro (mesmo
que o ato tenha sito editado pelos membros da Equipe de
Apoio – responsabilidade “solitária”.
Tome cuidado!
HIPÓTESES DE RESPONSABILIZAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO

» Quando o Pregoeiro for induzido a erro por membro da Equipe de Apoio (Niebuhr);
» Ausência de comunicação à Autoridade Superior, quando tiverem conhecimento de irregularidade
(Marçal e Jessé Torres; TCU. Acórdão 3.178/16 – Plenário);
» Cometimento de fraude (TCU. Acórdão 10.041/15 – Segunda Câmara);
» Cumprimento de ordem manifestamente ilegal (TCU. Acórdão 3.178/16 – Plenário).

Conceito e
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Panorama Legal
Histórico
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Responsáveis pela
condução
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Edital
Questões Específicas
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Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
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É necessário se capacitar!
Capacitação – art. 7, Parágrafo
Único, Decreto 3555/00
Paragrafo único: Somente poderá atuar como
pregoeiro o servidor que tenha realizado
capacitação especifica para exercer a atribuição.
.
Plano anual de capacitação- Art 16, § 3º,
Decreto 10.024/19

§ 3º Os órgãos e as entidades de que trata o § 1º do
art. 1º estabelecerão planos de capacitação que
contenham iniciativas de treinamento para a
formação e a atualização técnica de pregoeiros,
membros da equipe de apoio e demais agentes
encarregados da instrução do processo licitatório, a
serem implementadas com base em gestão por
competências..

.

É necessário se capacitar!
Apenas para exemplificar, confiram trechos de recentes acórdãos emitidos
pelo TCU já em 2016:
1.7.1 Recomendar à Coordenação Regional da Funai em Guajará Mirim/RO que:(…)
1.7.2. promoção da capacitação dos servidores da área técnica para manuseio da ferramenta
oferecida no Sistema Comprasnet; (Acórdão 544/2016 – 1ª Câmara).
.
1.7.4. adote medidas administrativas necessárias:
(a) ao adequado acompanhamento da
execução contratual; (b) à proibição de uso dos veículos oficiais por pessoas estranhas ao
serviço público; (c) à capacitação de pessoal nas áreas de patrimônio e gestão de contratos;
(…) (g) à definição do planejamento operacional das ações e das compras; (h) e à
observância das disposições da Lei 8.666/1993. (Acórdão 564/2016 – TCU – 2ª Câmara)
.
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É necessário se capacitar!
TCU determinou a elaboração de plano de ações, com prazos, metas e
responsáveis, com vistas a equacionar definitivamente as disfunções e
deficiências identificadas no âmbito do Serviço de Licitações e Contratos e
que levaram ao uso excessivo de dispensas emergenciais de licitação, com
inclusão de medidas como as seguintes, se ainda não implementadas:
1. estabelecimento de sistemática de planejamento das ações necessárias à realização antecipada de
procedimentos licitatórios de forma a não comprometer os níveis de estoque ou disponibilidade de
insumos, bens e serviços imprescindíveis para o adequado atendimento das necessidades hospitalares;

.

2. adoção de programa continuado de treinamentos dos profissionais que atuam na área e em outras
unidades correlatas, inclusive quanto ao correto uso dos sistemas operacionais aplicáveis.

.

Acórdão 1007/2018 - Plenário

É necessário se capacitar!
Posicionamento doutrinário:

Para o professor Luciano Reis, qualquer função pública exercida que demande conhecimento técnico
deve ser amparada por condições.

"O tema de compras públicas é amplo e complexo, além de possuir atualizações normativas,
jurisprudenciais e de 'sistemas operacionais' quotidianamente. Portanto, não é justo e nem
juridicamente possível, impedir a capacitação dos agentes envolvidos em tal importante área
ou ainda não proporcioná-la", explica.
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Capacitação

Recurso
Administrativo
Adjudicação e
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Pregão Presencial
Pregão Eletrônico

Fase Interna

Fase Interna

Inicia-se com abertura do processo licitatório pela autoridade
competente contendo as seguintes informações: Art 14, Decreto
10.024/19.
Elaboração do estudo técnico preliminar e
do termo de referência e aprovação pela
autoridade competente;
Elaboração
do
edital
seguintes informações:

contendo

Sanções aplicáveis;

as

Critérios de julgamento e a aceitação das
propostas

Modo de disputa e, quando necessário, o
intervalo mínimo de diferença de valores
ou de percentuais entre os lances;
Definição das exigências de habilitação;
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Fase Interna
Termo de Referência

TERMO DE REFERENCIA

Decreto Federal 3.555/00:
“Art. 8º (...) II Ͳ O Termo de Referência é o
documento que deverá conter elementos
capazes de propiciar a avaliação do custo pela
Administração, diante de orçamento detalhado,
considerando os preços praticados no mercado,
a definição dos métodos, a estratégia de
suprimento e o prazo de execução do contrato;”

Decreto Federal 10.024/09:
“Art. 3º- XI - termo de referência - documento elaborado com base nos estudos técnicos

preliminares, que deverá conter:
a) os elementos que embasam a avaliação do custo pela administração pública, a partir dos
padrões de desempenho e qualidade estabelecidos e das condições de entrega do objeto, com as
seguintes informações:

1. a definição do objeto contratual e dos métodos para a sua execução, vedadas especificações
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou frustrem a competição ou a
realização do certame;

(...)

Fase Interna
Termo de Referência

TERMO DE REFERENCIA

Termo de Referência – Quem elabora?
- Setor Requisitante.
- Contudo, o ideal seria que se tratasse de
uma elaboração “multissetorial”, ante à
diversidade de informações constantes no
Termo de Referência.

Termo de Referência – Quem ratifica?
- Autoridade Competente: em geral, o Ordenador de Despesas.
Termo de Referência – O que deve conter?
Ɣ Indicação do objeto de forma precisa;
Ɣ Definição dos métodos de suprimento;
Ɣ Valor estimado em planilhas com preço de mercado;
Ɣ Cronograma físico-financeiro;
Ɣ Critérios de aceitação do objeto;
Ɣ Deveres das partes envolvidas;
Ɣ Procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato;
Ɣ Prazo de execução;
Ɣ Sanções.
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Edital
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Adjudicação e
Homologação
Pregão Presencial
Pregão Eletrônico

EDITAL E QUESTÕES ESPECÍFICAS
DA FASE INTERNA
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O edital ou ato convocatório) consiste no ato por meio
do qual se convoca os interessados em participar do
certame licitatório e estabelece as condições que irão
regê-lo.

Trata-se de documento obrigatório para todas as
modalidades de licitação, ainda que, no caso do
convite, seja mais simplificado e, conforme se
convencionou, seja denominado “carta- convite”.

confere publicidade à licitação;
identifica o objeto licitado e delimita o
universo das propostas;

São as seguintes
as
funções
desempenhadas
pelo edital:

circunscreve o universo de proponentes;

estabelece os critérios para análise e avaliação dos
proponentes e propostas;
regula atos e termos processuais do procedimento;

fixa as cláusulas do futuro contrato;
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Valor máximo aceitável” quando estabelecido em
edital não se admite a contratação por valor superior
ao definido, sendo que qualquer proposta superior
deve ser desclassificada e, não pode ser alterado no
decorrer do certame, conforme Acórdão nº
7.213/2015 – TCU – 2º Câmara.

PREÇO MÁXIMO
X
PREÇO DE
REFERÊNCIA

A adoção do preço máximo é uma faculdade da Administração.
Fixado o preço máximo, deverão ser desclassificadas as propostas
cujos valores definitivos sejam superiores ao estipulado no edital.
‘Orçamento’ ou ‘valor orçado’ ou ‘valor de referência’ ou
simplesmente ‘valor estimado’ não se confunde com ‘preço
máximo’. O ‘valor orçado’, a depender de previsão editalícia,
pode eventualmente ser definido como o ‘preço máximo’ a
ser
praticado
em
determinada
licitação,
mas
não
necessariamente. Num dado certame, por exemplo, o preço
máximo poderia ser definido como o valor orçado acrescido de
determinado percentual.
(Acórdão TCU nº 392/2011-Plenário)

A publicidade do preço de referência
Art. 15. O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se não constar
expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e permanentemente
aos órgãos de controle externo e interno.
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A publicidade do preço de referência
O orçamento deverá ser elaborado (fixado) em quaisquer situações, haja vista o disposto na Lei nº
8.666/1993, especificamente em seu art. 7º, § 2º, II (específico para obras e serviços de engenharia),
c/c o art. 40, § 2º, II (aplicado a obras, serviços – de engenharia ou não – e compras), devendo, pois,
obrigatoriamente, constar dos autos do procedimento licitatório.
Para as modalidades licitatórias previstas na Lei nº 8.666/1993,
conforme dispõe o art. 40, § 2º, II, o orçamento detalhado deverá ser,
necessariamente, divulgado no ato convocatório, contemplando o preço
estimado e, se for o caso, o preço máximo que a Administração se dispõe a
pagar.
No caso do pregão, a jurisprudência do TCU acena no sentido de que a
divulgação do valor orçado é meramente facultativa. Contudo, se o
valor de referência for estabelecido como “preço máximo”, deverá haver a
divulgação no ato convocatório (Acórdão nº 392/2011 – Plenário).

16 ANOS: Desafios e polêmicas da Lei 10.520/02- Entrevista com o
especialista em licitações Saulo David

Para o especialista em licitações em contratos e agente
público federal, Saulo David, além da possibilidade de ser
realizar por pregão o objeto de prestação de serviços de
engenharia, outra polêmica da lei é sobre a divulgação
ou não do preço de referência regulamentada na União,
Estados, Distrito Federal e Municípios pelo inciso III, do
artigo 3º da lei 10.520/2002:
https://sollicita.com.br/Noticia/?p_idNoticia=13809
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16 ANOS: Desafios e polêmicas da Lei 10.520/02- Entrevista com o
especialista em licitações Saulo David
“A grande celeuma de fato gira em torno do texto do referido diploma
legal aduzindo que ‘constarão nos autos do processo’, das informações ali
elencadas, dentre elas destaca-se a expressão o orçamento, sabe-se que
diferentemente da modalidade da lei 10.520/2002, a lei geral de licitações
8.666/93 apresenta de forma taxativa em seu artigo 40 § 2°, inciso II a
obrigatoriedade de que constitui anexos do edital e dele fazendo parte
integrante os orçamentos estimados em planilhas de quantitativos e
preços unitários”.
“O entendimento jurisprudencial sobre o polêmico assunto vem mudando com o passar do tempo, em
julgados da corte de contas do TCU por meio do Acórdão 392/11-Plenário, havia o entendimento de
que era mera faculdade a divulgação, não obstante a mesma corte de contas posteriormente, por
meio do acórdão 10051/2015-segunda câmara estabelece que é obrigatória a divulgação do preço
referência em editais de licitação, na modalidade pregão, quando este for utilizado para estabelecer
critérios de aceitabilidade das propostas”.

16 ANOS: Desafios e polêmicas da Lei 10.520/02- Entrevista com o
especialista em licitações Saulo David

“Em termos práticos, no dia a dia dos agentes públicos, vê-se que
há grandes dificuldades em estabelecer quando não é utilizado o
preço referencial como parâmetro de aceitação, por isso que tal
ponto é polemizado, sobre a obrigatoriedade ou não da
publicização do seu preço referencial, logo, esse assunto bastante
sensível gera bastante polemica”, conclui

https://sollicita.com.br/Noticia/?p_idNoticia=13809
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ENTENDIMENTO ATÉ O PRESENTE MOMENTO
Não é obrigatória a divulgação dos preços unitários no edital do pregão, mesmo quando eles
forem utilizados como critério de aceitabilidade das propostas.
Concluiu, então, que “a Lei 10.520/2000 admite que o orçamento seja mantido em sigilo, mesmo que
ele seja adotado como critério de julgamento da proposta”, entendimento acolhido pelo colegiado.
Acórdão 2989/2018 Plenário, Representação, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues.

Valor estimado ou valor máximo aceitável, Decreto 10.024/19
Art. 15. O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação,
se não constar expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso e será
disponibilizado exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle
externo e interno.

Desde que devidamente justificada no processo licitatório, será
possível
exigir
amostra,
devendo
a
Administração
estabelecer, no ato convocatório, critérios objetivos,
detalhadamente
especificados,
de
apresentação
e
avaliação, bem como de julgamento técnico e de motivação
das decisões relativas às amostras apresentadas (Acórdão
TCU nº 2.077/2011-Plenário).

Exigência de
Amostras:

A finalidade da amostra é permitir a Administração aferir a
compatibilidade material entre o objeto ofertado pelo licitante e a
solução hábil a satisfazer sua necessidade.

Será cabível a exigência de amostra quando uma análise
meramente formal da proposta não for suficiente para conferir
segurança à Administração quanto à adequação do objeto
ofertado pelo particular.
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No caso da modalidade PREGÃO (tanto na forma presencial
quanto eletrônica), a exigência de apresentação de amostras
é admitida apenas na fase de classificação das propostas e
somente do licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar (Acórdãos TCU nº 1.291/2011-Plenário e nº
2.368/2013 - Plenário).

Exigência de
Amostras:

A amostra, por integrar a própria proposta, somente poderá ser
exigida na fase de julgamento das propostas, sendo ilegal
sua exigência na fase de habilitação
(Acórdão TCU nº 1.113/2008 - Plenário).

A desclassificação de licitante deve estar amparada em laudo ou
parecer que indique, de modo completo (com critérios técnicos
objetivos previamente fixados), as deficiências na amostra do
produto a ser adquirido, quando esta é exigida (Acórdão TCU nº
1.291/2011-Plenário)

Somente da empresa com a melhor proposta;
Definição dos parâmetros de avaliação;
Previsão no ato convocatório;

Exigência de
Amostras:

O TCU sobre a temática:
Acórdão
Acórdão
Acórdão
Acórdão
Acórdão
Acórdão

394/2009 - Plenário;
1113/2008 - Plenário;
1364/2007 - Plenário;
1598/2006 - Plenário;
526/2005 - Plenário;
99/2005 - Plenário.
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Lei 8.666/93:
“Art. 38. (...) Parágrafo único. As minutas de editais de
licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou
ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por
assessoria jurídica da Administração.”

ANÁLISE E
APROVAÇÃO PELA
ASSESSORIA
JURÍDICA

Conceito e
Características
Panorama Legal
Histórico
Tipo de Licitação
Responsáveis pela
condução
Capacitação

Fase Interna

Edital
Questões Específicas
Fase
Fase Externa
Externa
Recurso
Administrativo
Adjudicação e
Homologação
Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
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Fase Externa

Divulgação do ato convocatório e impugnação do edital (art. 4º, incisos I
a V);

FASES
DO
PROCEDIMENTO NA
LEI Nº 10.520/2002

1 Fase de divulgação do
ato
convocatório
e
impugnação do edital (art.
4º, incisos I a V);
2 Fase de credenciamento
(art. 4º, inciso VI);

4 Fase de habilitação ou
qualificação (art. 4º, incisos
XII a XVII);
5 Fase recursal (art. 4º,
incisos XVIII a XXI);

3 Fase de julgamento das
propostas e realização de
lances (art. 4º, incisos VII
a XI);

6 Fase de adjudicação
do objeto da licitação ao
vencedor do certame (art.
4º, incisos XX e XXI);
7 Fase de homologação
da licitação (art. 4º,
XXII).

Publicidade do Edital na Modalidade Pregão
No caso específico do pregão, os atos normativos regulamentadores para esfera federal
(Decretos nº 3.555/2000 e nº 5.450/2005) impõem meios específicos para a publicação
do aviso de licitação e disponibilização do edital:
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Publicidade do Edital
MEDIDA PROVISÓRIA 896/2019

Publicidade do Edital na Modalidade Pregão
O Decreto 10.024/2019 traz as seguintes exigencias:
Art. 20. A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos interessados por
meio da publicação do aviso do edital no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade
promotora da licitação.
Parágrafo único. Na hipótese de que trata o § 3º do art. 1º, a publicação ocorrerá na imprensa oficial do
respectivo Estado, do Distrito Federal ou do Município e no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade promotora
da licitação.
Edital
Art. 21. Os órgãos ou as entidades integrantes do Sisg e aqueles que aderirem ao Sistema Compras do
Governo federal disponibilizarão a íntegra do edital no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e no
sítio eletrônico do órgão ou da entidade promotora do pregão.
Parágrafo único. Na hipótese do § 2º do art. 5º, o edital será disponibilizado na íntegra no sítio eletrônico do
órgão ou da entidade promotora do pregão e no portal do sistema utilizado para a realização do pregão.
Modificação do edital
Art. 22. Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para
divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes.
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Publicidade do Edital na Modalidade Pregão
Orientação sobre publicação dos atos administrativos de licitação
Publicado: Segunda, 09 de Dezembro de 2019, 21h41
Em virtude da decisão cautelar, proferida pelo relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6229, que suspende a
eficácia imediata da Medida Provisória nº 896, de 6 de setembro de 2019 (que alterou a Lei nº 8.666/1993, a Lei nº
10.520/2002, a Lei nº 11.079/2004 e a Lei nº 12.462/2011, para dispor sobre a forma de publicação dos atos da
administração pública), a Secretaria de Gestão orienta que os órgãos e entidades da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional voltem a observar a legislação aplicável antes das inovações da Medida Provisória nº 896/2019,
até conclusão de sua análise pelo Congresso Nacional, ou até o julgamento de mérito pelo Plenário da Suprema Corte. Ou
seja, os dispositivos dos normativos supramencionados voltam a viger com a redação anterior à MP nº 896, de 2019. A
decisão do Supremo Tribunal Federal tem aplicação imediata, vinculante, e em todo território nacional.

https://comprasgovernamentais.gov.br/index.php/noticias/1216ͲorientacaoͲpublicacaoͲdosͲatosͲ
administrativosͲdeͲlicitacao

Impugnação ao Edital
OBJETIVO:
Possibilitar ao cidadão ou ao licitante apontar à Administração a existência de vícios de
legalidade, irregularidades e inconsistências nos editais, de modo a viabilizar a sua correção
e adequação.
FUNDAMENTO NORMATIVO:
Direito de petição (art. 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal) - Art. 41 da Lei nº
8.666/1993
PRAZO PARA IMPUGNAR:
Licitante: até 03 dias úteis antes da data fixada para a sessão inicial
do certame, Art 24 do decreto 10.024/19
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Competência para o julgamento da impulgnação

Não há na Lei nº 8.666/1993 e na Lei nº 10.520/2002 indicação expressa da autoridade
competente para apreciação da impugnação.
Na órbita federal, os regulamentos do pregão na forma presencial (art. 12, §1º, do Decreto
Federal nº 3.555/2000) e na forma eletrônica (art. 17 do Decreto Federal nº 10.024/2019)
preconizam ser do Pregoeiro a competência para responder/julgar a impugnação.

IMPORTANTE: participação da “área técnica” na resposta à impugnação (art. 17,
§único, do Decreto Federal nº 10.024/19)

Contagem do Prazo Impetrar a Impugnação

A redação legal utiliza a expressão “até dois
dias úteis antes da data fixada para a
abertura da sessão pública”, de modo que o
entendimento atualmente prevalecente é
que, até no segundo dia anterior à
abertura do certame, ainda se mostra
possível apresentar o pedido de
impugnação
(TCU
–
Acórdãos
nº
2.167/2011-P
nº
1.625/2008-P,
nº
001/2007-P, nº 539/2007-P e nº 382/2003P).
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Forma de manifestação e acolhimento
No caso dos pregões eletrônicos, como a forma de apresentação da impugnação é
por e-mail, sugere-se que seja expressamente previsto no edital um horário limite
para envio da peça no segundo dia útil anterior à data de abertura do certame.
Entendemos ser razoável estipular, por exemplo, 17:00hs, porquanto, além de
assegurar certa previsibilidade para a Administração adotar as providências internas
necessárias à obtenção das informações para a resposta à impugnação no prazo de
24 horas, tal previsão não estará restringindo o direito de impugnação dos licitantes
Para tanto, propõe-se a seguinte redação:
x. Até às 17:00hs do segundo dia útil anterior à data fixada para abertura da
sessão pública, o ato convocatório deste Pregão poderá ser impugnado mediante
petição
a
ser
enviada
exclusivamente
para
o
endereço
eletrônico
xxx@governo.gov.br, até às 17:00h, no horário de Brasília/DF.

Não há previsão expressa na
Lei nº 10.520/2002!
Na órbita federal:

QUAL
SERIA
O
PRAZO PARA A
RESPOSTA
À
IMPUGNAÇÃO NO
PREGÃO?

Decreto 3.555/2000, art. 12,
§1º. Prazo de 24 horas.
Decreto 10.024/2019. art. 24,
§1º. Prazo de dois dias úteis.

Cabe ao pregoeiro decidir com
auxilio dos responsaveis pelo
edital e anexo.
Decreto 10.024/2019. art. 24,
§1º.
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Efeito
suspensivo?

Não há na Lei nº 8.666/1993,Lei nº 10.520/2002 e Decreto
10.024/19 previsão de concessão de efeito suspensivo automático
decorrente da mera apresentação da impugnação
De qualquer forma, é imprescindível que
responda à impugnação antes da data
abertura da licitação. Não havendo resposta
licitante, a suspensão do certame é medida que

a Administração
prevista para a
por parte do órgão
se impõe.

E quando o prazo de resposta for extrapolado?

Em casos justificáveis, admite-se o extrapolamento do prazo de 24 horas desde que a
resposta seja disponibilizada, no máximo, antes do encerramento do horário comercial do dia
correspondente à véspera da data prevista para a realização do certame.
Nesse caso, conforme sugere MARÇAL JUSTEN FILHO:
“Deverá responder-se ao interessado no prazo de vinte quatro horas, comunicando-o da
necessidade de prazo mais delongado para resposta sobre o mérito da indagação. Apurados
os dados necessários à resposta, deverá haver sua comunicação ao interessado”
(in Pregão: Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico. São Paulo:
Dialética, 2013, p. 236-237).
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Impugnação intempestiva: preclusão da alegação de nulidade
do edital?
Mesmo
que
seja
intempestiva
a
impugnação, o Pregoeiro deve avaliar se a
peça apresenta algum apontamento de
ilegalidade nas disposições do edital.
Diante da constatação de um vício de
legalidade, por força do art. 49 da Lei nº
8.666/1993 e do art. 53 da Lei Federal nº
9.784/1999,
a
Administração
deverá
realizar a anulação ou, se for o caso, o
saneamento do vício, porquanto se trata de
um poder dever (Súmula nº 473 do STF).
Principio da autotutela.
Por se tratar de questão de ordem
pública, a provocação da análise do vício
de legalidade por qualquer cidadão não está
sujeita à preclusão.

Pedidos de Esclarecimento
FUNDAMENTO LEGAL
De acordo com o art. 40, VIII, da Lei nº 8.666/1993, a Administração deverá estabelecer no edital os
procedimentos para obtenção, por parte dos interessados, de esclarecimentos "relativos à licitação e às
condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto".
PRAZOS
Pregão Presencial: até 02 (dois)
dias úteis da sessão de abertura
(art. 12 do Decreto nº 3.555/2000)
Pregão Eletrônico: até 03 (dias)
úteis da sessão de abertura (art. 23
do Decreto nº 10.024/2019)

ATENÇÃO!
No âmbito do COMPRASNET é
possível registrar os pedidos
de
esclarecimento
e
as
respectivas respostas, sendo
acessíveis a todo o público,
presumindo-se
o
pleno
conhecimento por parte dos
licitantes que cadastrarem
proposta.
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O caráter vinculativo e aditivo das respostas aos pedidos de
esclarecimento:

O TCU, no Acórdão nº 179/2021-Plenário, afirmou que os esclarecimentos
prestados pela Administração ao longo do certame licitatório possuem natureza
vinculante, não sendo possível admitir, quando da análise das propostas,
interpretação distinta, sob pena de violação ao instrumento convocatório".
A resposta publicada, para todos fins, adere aos termos do edital (caráter aditivo),
vinculando o Pregoeiro quando do julgamento das propostas, habilitação e demais
atos decisórios relativos à condução do certame.

Regras de preferência e tratamento diferenciado
A despeito da previsão contida no §1º do art. 3º da Lei nº
8.666/1993 quanto à vedação de estabelecimento de cláusulas
discriminatórias no julgamento das propostas, a legislação
admite exceções para a consecução dos seguintes objetivos:
facilitação de acesso das microempresas (ME) e
empresas de pequeno porte (EPP) ao mercado
público: art. 179 da Constituição Federal e art. 44 da Lei
Complementar nº 123/2006;
promoção do desenvolvimento nacional: art. 3º, §§3º, 5º a 10, da Lei nº 8.666/1993:
direito de preferência na contratação de bens e serviços de informática;
critérios de desempate em prol de produtos produzidos no País;
estabelecimento de margem de preferência.
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REPERCUSSÃO NA FASE DE JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS: “EMPATE FICTO”
De acordo com o art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006:
Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno
porte.

TRATAMENTO
DIFERENCIADO

§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez
por cento) superiores à proposta mais bem classificada.( Demais modalidades)
§ 2º Na modalidade de PREGÃO, o intervalo percentual estabelecido no § 1º deste
artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.

REPERCUSSÕES DA LC
Nº 123/06; 147/14 E
DEC. 8.538/15.
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Pregão e as Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs)
Direito de preferência à contratação quando caracterizado empate ficto:

EXEMPLOS
PRÁTICOS

Pregão e as Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs)
√ Direito de preferência à contratação quando caracterizado empate ficto.
Situação 1)
Menor preço ofertado = R$ 100,00
5% de R$ 100,00 = R$ 5,00
Menor preço ofertado + 5% = R$ 100,00 + R$ 5,00 = R$ 105,00
1º

A EGP

R$ 100,00

2º

B ME

R$ 102,00

3º

C EPP

R$ 106,00
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Pregão e as Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs)
√ Direito de preferência à contratação quando caracterizado empate ficto.
Situação 2)
Menor preço ofertado = R$ 100,00
5% de R$ 100,00 = R$ 5,00
Menor preço ofertado + 5% = R$ 100,00 + R$ 5,00 = R$ 105,00
1º

A EGP

R$ 100,00

2º

B ME

R$ 102,00

3º

C EPP

R$ 103,00

Pregão e as Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte
(EPPs)
√ Direito de preferência à contratação quando caracterizado empate ficto.
Situação 3)
Menor preço ofertado = R$ 100,00
5% de R$ 100,00 = R$ 5,00
Menor preço ofertado + 5% = R$ 100,00 + R$ 5,00 = R$ 105,00
1º

A EGP

R$ 100,00

2º

B ME

R$ 102,00

3º

C EGP

R$ 103,00

4º

D EPP

R$ 104,00
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REPERCUSSÃO NA FASE DE HABILITAÇÃO:

Art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006:

TRATAMENTO
DIFERENCIADO
REPERCUSSÕES DA LC
Nº 123/06; 147/14 E
DEC. 8.538/15.

§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente
for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual
período, a critério da administração pública, para a regularização
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.

REPERCUSSÃO NA FASE DE HABILITAÇÃO:

TRATAMENTO
DIFERENCIADO
REPERCUSSÕES DA LC
Nº 123/06; 147/14 E
DEC. 8.538/15.

§ 2º A não-regularização da documentação, no prazo previsto no §
1º deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas em Lei, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

IMPORTANTE: A LC nº 155/2016 promoveu
alteração na redação no §1º do art. 43 da LC nº
123/2006,
incluindo
a
“regularidade
trabalhista” como passível de regularização
posterior pela ME/EPP. Contudo, conforme
cláusula de vigência prevista no art. 11, III, da LC
nº 155/2016.
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REPERCUSSÃO NA FASE DE HABILITAÇÃO:

TRATAMENTO
DIFERENCIADO
REPERCUSSÕES DA LC
Nº 123/06; 147/14 E
DEC. 8.538/15.

Por sua vez, o art. 4º do Decreto Federal nº 8.538/2015, apresenta
regulamentação específica sobre o tema:
§ 2º Para aplicação do disposto no § 1º, o prazo para regularização
fiscal será contado a partir:
I
Da divulgação do resultado da fase de habilitação, na
licitação na modalidade pregão e nas regidas pelo Regime
Diferenciado de Contratações Públicas sem inversão de fases; ou
II Da divulgação do resultado do julgamento das propostas,
nas modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, e nas regidas pelo Regime Diferenciado de
Contratações Públicas com a inversão de fases.

REPERCUSSÃO NA FASE DE HABILITAÇÃO:

TRATAMENTO
DIFERENCIADO
REPERCUSSÕES DA LC
Nº 123/06; 147/14 E
DEC. 8.538/15.

O art. 3º do mencionado decreto prevê, inclusive, o afastamento
de exigência de documentação atinente à qualificação
econômico-financeira (ilegalidade?):
Art. 3º Na habilitação em licitações para o fornecimento de
bens para pronta entrega ou para a locação de materiais,
não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno
porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
social.
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OUTROS BENEFÍCIOS PREVISTOS:

TRATAMENTO
DIFERENCIADO

O art. 48 da LC nº 123/2006 prevê, ainda, os seguintes benefícios à ME/EPP:
Deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor
seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
Poderá em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços,
exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno
porte;
Deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de
até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de
microempresas e empresas de pequeno porte.

REPERCUSSÕES DA LC
Nº 123/06; 147/14 E
DEC. 8.538/15.

Lei 14.133/2021. Art. 4º Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as
disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
§ 1º As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas:

§ 2º A obtenção de benefícios a que se refere o caput deste artigo fica limitada às microempresas
e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não
tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados
extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa
de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância
desse limite na licitação.
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DECLARAÇÃO FALSA:
ENTENDIMENTO DO TCU:
“Voto: (...) 7. De fato, consoante consignado no acórdão recorrido, o
entendimento deste Tribunal acerca da matéria sob exame é no sentido
de que a simples participação em certames exclusivos ou com
benefícios para microempresas e empresas de pequeno porte de
licitantes não enquadrados como tal (faturamento bruto não
TRATAMENTO
superior ao limite previsto no art. 3º da Lei Complementar nº
DIFERENCIADO
123/2006), por meio de declarações falsas, configura fraude à
licitação, tipificada no art. 90 da Lei nº 8.666/1993, ensejando,
destarte, apenação, independente da obtenção de vantagem em face do
REPERCUSSÕES DA LC ilícito praticado. (...)

Nº 123/06; 147/14 E
11. Por fim, relativamente à dosimetria da penalidade imposta à
DEC. 8.538/15.

recorrente, há, de fato, vários precedentes no âmbito deste Tribunal, a
exemplo dos Acórdãos nº s 1.797/2014, 740/2014 e 1.853/2014, todos
do Plenário, nos quais, em situações similares, houve o abrandamento
da pena para as empresas que não tiveram usufruído
indevidamente de benefícios com a apresentação de declaração
fraudulenta” (TCU. Acórdão 1.677/18 – Plenário).
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DEVER DE DILIGENCIAR:
Enquadramento. Solicitação de esclarecimentos.
Havendo dúvidas sobre o enquadramento de licitante na condição de
microempresa ou de empresa de pequeno porte, considerando os
parâmetros estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006,
é dever do administrador realizar pesquisas pertinentes nos sistemas de
TRATAMENTO
pagamento da administração pública federal (Portal da Transparência) e,
DIFERENCIADO
[...] se necessário, solicitar da licitante a apresentação dos documentos
contábeis aptos a demonstrar a correção e a veracidade de declaração de
seu enquadramento na categoria das microempresas ou empresas de
REPERCUSSÕES DA LC pequeno porte, quando esta servir de fundamento para o tratamento
Nº 123/06; 147/14 E diferenciado previsto nos arts. 44 e 45 da referida lei complementar.

DEC. 8.538/15.

Acórdão 1370/2015 - Plenário

HABILITAÇÃO Art 27 a 31 da Lei 8.666/93

A) HABILITAÇÃO JURÍDICA: A habilitação jurídica pode ser conceituada como a exigência da
comprovação da identidade e, no caso de pessoa jurídica, da regular constituição de quem
pretenda contratar com o Poder Público.
B) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A qualificação técnica consiste na demonstração, pelo licitante,
das aptidões necessárias para a realização da atividade pertinente ao objeto da licitação.

D) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: A qualificação econômico-financeira tem por
objetivo possibilitar a Administração certificar-se de que seu futuro contratado disponha de
estável situação econômica e financeira. A boa situação econômica demonstra-se através de
patrimônio, ao passo que, a saúde financeira da empresa consiste na capacidade desta de
adimplir com as obrigações assumidas.
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HABILITAÇÃO

E) REGULARIDADE FISCAL: Demonstra-se regularidade fiscal comprovando-se quitação de
obrigações tributárias e para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), além de
inscrição nas Fazendas Públicas competentes.
F) REGULARIDADE TRABALHISTA: Mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT) emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho.
-> cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

HABILITAÇÃO
EXIGÊNCIAS DE DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS: LIMITES LEGAIS E RAZOABILIDADE
A Administração, quando da definição dos requisitos de habilitação no edital, deve não só
observar os limites legais, como também a razoabilidade das exigências, que, observada
segurança de execução contratual pretendida, representem o menor cerceamento à competição.
O TCU considera ilegais as exigências de documentação de habilitação não previstas em lei, em especial,
a Lei nº 8.666/1993. (Acórdão 1.246/16 – Plenário; Acórdão 534/11 – Plenário/Decisão 353/98 Plenário sobre Antecedentes criminais)

Quanto à qualificação técnica, cumpre observar que o próprio inciso IV do art. 30 da LGL prevê a
possibilidade de comprovação pelos licitantes de outros requisitos técnicos, desde que
"previstos em lei especial".
Portanto, toda e qualquer exigência para fins de habilitação deverá estar prevista em ato
normativo primário, carecendo de legalidade, assim, as exigências fundamentadas em atos
normativos secundários (decretos, instruções normativas, resoluções, portarias, etc).
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Realização de Diligências

Em seu art. 43, §3º, dispõe a Lei nº 8.666/1993 ser “facultada à Comissão ou autoridade superior, em
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar
a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta”.
Havendo alguma falha formal, omissão ou obscuridade nos documentos de habilitação e/ou na
proposta há um poder- dever por parte do Pregoeiro em realizar a diligência, superando-se o dogma do
formalismo excessivo e prestigiando a razoabilidade e a busca pela eficiência, ampliação da
competitividade e a proposta mais vantajosa para a Administração.

Realização de Diligências

FINALIDADE DAS DILIGÊNCIAS
- O esclarecimento de dúvidas;
- Obtenção de informações
complementares;
- Saneamento de falhas (vícios
e/ou erros).

Não será juridicamente viável a realização de diligência tendente a sanear irregularidade
essencial de determinado documento, alterar a substância das propostas ou documentos de
habilitação ou, ainda, acarretar na juntada de documento ou informação que, originalmente,
deveria constar da proposta.
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Manifestações do TCU sobre Diligência
É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação exigida pelo edital,
quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento supostamente
faltante e a Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93,
por representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do certame.
(Acórdão 1795/2015 – Plenário)
É irregular a desclassificação de empresa licitante por omissão de informação de pouca
relevância sem que tenha sido feita a diligência facultada pelo § 3º do art. 43 da Lei nº
8.666/1993. (Acórdão 3615/2013 – Plenário)
Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições legais ou editalícias, especialmente dúvidas que
envolvam critérios e atestados que objetivam comprovar a habilitação das empresas em disputa, o responsável pela
condução do certame deve promover diligências para aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos documentos que
servirão de base para a tomada de decisão da Administração (art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993).
(Acórdão 3418/2014 – Plenário)
IMPORTANTE:
Não é possível a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta, ressalvada a hipótese admitida pela jurisprudência de realização de
diligência quando a documentação apresentada contiver de maneira implícita o elemento
supostamente faltante.

Conceito e
Características
Panorama Legal
Histórico
Tipo de Licitação
Responsáveis pela
condução
Capacitação

Fase Interna

Edital
Questões Específicas
Fase Externa
Recurso
Administrativo
Adjudicação e
Homologação
Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
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Recurso Administrativo
Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar
imediata e motivada a intenção de recorrer, quando lhe será
concedido o prazo de 3 (três) dias, para apresentar as razoes
recursais, ficando os demais licitantes intimados a apresentar
contra-razões em igual numero de dias.
Recursos Art 4º XVIII da lei 10.520/02

A classificação final do certame implica na atitude do Pregoeiro
concernente da declaração do vencedor definitivo do pregão.

O ato de declaração do vencedor pode ser objeto de recurso por
parte de qualquer licitante. Deverá o interessado manifestar-se
quanto à sua intenção de recorrer na própria sessão pública,
tão logo o Pregoeiro faça a declaração, sob pena de preclusão.

CLASSIFICAÇÃO FINAL
E RECURSO

Ao contrário do que ocorre nas modalidades da Lei nº 8.666/1993,
tem-se no pregão a unirrecorribilidade dos atos decisórios
exarados pelo Pregoeiro, havendo, portanto, apenas uma
oportunidade de recuso, cuja matéria pode envolver qualquer fase,
aspecto ou ocorrência do procedimento.
Os recursos contra decisão do Pregoeiro, em regra, não terão
efeito suspensivo, devendo ser observadas as formalidades do
§4º, art. 109, da Lei nº 8.666/1993.
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REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

JUIZO DE
ADMISSIBILIDADE

Em sede de pregão eletrônico ou presencial, o juízo de
admissibilidade das intenções de recurso deve avaliar tão
somente
a
presença
dos
pressupostos
recursais
(sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e
motivação), constituindo afronta à jurisprudência do TCU a
denegação fundada em exame prévio de questão
relacionada ao mérito do recurso.
(Acórdão TCU nº 694/2014-Plenário)

Acórdão nº 2488/2020 o qual dispõe que “No pregão,
eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade das
intenções de recurso deve avaliar tão somente a presença
dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação), sem adentrar,
antecipadamente, no mérito da questão.

CLASSIFICAÇÃO FINAL
E RECURSO
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CLASSIFICAÇÃO FINAL
E RECURSO

DECADÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS
Caso o licitante não
se manifeste
neste exato momento
ocorrerá decadência
do direito de recurso e,
consequentemente, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação
ao vencedor. Art 4º XVIII e XX da lei 10.520/02

Em relação à intenção recursal, o Pregoeiro deverá adotar duas posturas:

CLASSIFICAÇÃO FINAL
E RECURSO

1

Aceita (acolhe) a intenção, abrindo prazo para apresentação
das razões recursais em até 03 dias úteis; ou

2

Rejeita a intenção de recurso, devendo motivar a decisão negativa
de admissibilidade. Nesse caso, como não há recurso apto, o
Pregoeiro poderá adjudicar o objeto da licitação (art. 4º, XX, da
Lei nº 10.520/2002).

No tocante ao recurso propriamente dito (quando aceita a intenção
recursal), apresentadas as razões recursais, o Pregoeiro poderá adotar
as seguintes posturas no prazo de até 05 (cinco) dias úteis (art. 109,
§4º, da Lei nº 8.666/1993):
1

Conhecer do recurso (juízo positivo de admissibilidade) e, no
mérito, acolhê-lo, realizando um juízo de retratação e, desse modo,
reconsiderando sua decisão e revendo seus próprios atos;

2

Não conhecer do recurso (juízo negativo de admissibilidade), em
razão da ausência de algum requisitos de admissibilidade recursal;

3

Conhecer do recurso (juízo positivo de admissibilidade) e manter a
sua decisão, devendo prestar as devidas informações à autoridade
competente para o efetivo julgamento do recurso.
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Conceito e
Características
Panorama Legal

Edital
Questões Específicas

Histórico

Fase Externa

Tipo de Licitação
Responsáveis pela
condução
Capacitação

Recurso
Administrativo
Adjudicação e
Homologação
Pregão Presencial
Pregão Eletrônico

Fase Interna

ADJUDICAÇÃO

É o ato pelo qual o pregoeiro, atribui ao licitante vencedor o
objeto da licitação.
Principio da adjudicação compulsória.
OBS: Havendo recurso, a adjudicação caberá a autoridade
competente e não ao pregoeiro.
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HOMOLOGAÇÃO

É a ratificação de todo o procedimento e atos licitatórios para
que se produza os efeitos jurídicos necessários. Cabe a
autoridade competente verificar a legalidade dos atos
praticados na licitação e a conveniência da contratação do
objeto licitado para a Administração.

Revogação e Anulação da Licitação

De acordo com o art. 49 da LGL, a autoridade competente para a aprovação do procedimento somente
poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

anulação: Invalidação da licitação por motivo de vício de legalidade.

revogação: Desfazimento da licitação em razão da ocorrência de fato
superveniente, quando o certame se mostrar inconveniente ou inoportuno à
consecução do interesse público.
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Revogação e Anulação da Licitação
MOMENTO DO CONTRADITÓRIO (§3º do art. 49 da Lei nº 8.666/1993)
STJ: "só deve ser previamente observado o contraditório e a ampla defesa se a licitação que se
pretende anular ou revogar já foi homologada e adjudicado o seu objeto ou em casos de
revogação ou de anulação onde o licitante seja apontado, de modo direto ou indireto, como tendo dado
causa ao proceder o desfazimento do certame” (MS nº 7.017/DF)
TCU: “constatada a ocorrência de fato superveniente capaz de suportar o desfazimento do processo
licitatório por inconveniência e/ou inoportunidade, a Administração deve comunicar aos licitantes a
intenção de revogação, oferecendo-lhes direito ao contraditório e à ampla defesa prévios, em prazo
razoável, para que defendam a licitação deflagrada e/ou demonstrem que não cabe o pretendido
desfazimento, antes de a Administração tomar a decisão de forma motivada” (Acórdão nº
455/2017-P)

Conceito e
Características
Panorama Legal
Histórico
Tipo de Licitação
Responsáveis pela
condução
Capacitação

Fase Interna

Edital
Questões Específicas
Fase Externa
Recurso
Administrativo
Adjudicação e
Homologação
Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
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Credenciamento

PREGÃO PRESENCIAL:
DECRETO FEDERAL Nº
3.555/2000

O primeiro ato da sessão pública de realização do pregão será o
credenciamento, por meio do qual os representantes legais ou
prepostos
das
empresas
apresentam
os
documentos
comprobatórios aptos a credenciá-los a representar as licitantes
no certame (contrato social, documento de identificação e
instrumento de procuração), para, dessa forma, possibilitar a
formulação de lances verbais e praticar os demais atos do
processo.

Julgamento das propostas e lances
• Verificada a regularidade formal das propostas apresentadas, tem início a etapa de lances
verbais: o autor da oferta de valor mais baixo e os das propostas com preços até 10% superiores
àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até que haja um vencedor final. Art 4, VIII e
XI. 10.520/02
• Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas anteriormente, poderão os autores das
melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais. Art 4, VIII e XI. 10.520/02
O único critério de julgamento será o de menor preço (art. 4º, X), mas devem ser examinados outros
aspectos contemplados no edital, como o prazo de fornecimento, especificações técnicas e padrões
mínimos de desempenho e qualidade.
IMPORTANTE: No pregão eletrônico não há o estabelecimento da faixa-limite de
10% em relação à melhor proposta como critério de classificação para a fase de
lances. Portanto, todas as propostas cadastradas e em conformidade formal com o
edital participam da fase de lances.
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Seleção da proposta de menor preço e as demais que apresentaram preços até
10% superior a de menor preço

Licitante

Valor

Empresa A

200

Empresa B

202

Empresa C

203

Empresa D

203

Empresa E

215

Empresa F

221
Neste caso, quem participará?

LIMITE 200 + 10%= 220
Art 4, VIII da lei 10.520/02

PARTICIPARÃO
AS EMPRESAS:
Empresa A

200

Empresa B

202

Empresa C

203

Empresa D

203

Empresa E

215
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Art 4º, XI da lei 10.520/02

PARTICIPARÃO
AS EMPRESAS:

Empresa A

200

Empresa B

202

Empresa C

223

Empresa D

223

Julgamento das propostas e lances
Inexequibilidade da Proposta:
O TCU possui entendimento consagrado na Súmula nº 262 no sentido de que a configuração de uma
das hipóteses previstas no art. 48, §1º, da Lei nº 8.666/1993 constitui uma presunção relativa de
inexequibilidade, devendo ser assegurada à licitante a demonstração de sua viabilidade comercial.
Caso o Pregoeiro constate a ocorrência de situação de relativa inexequibilidade da proposta, ser-lhe- á
vedado desclassificar, de pronto, a proposta, devendo, necessariamente, conceder à licitante a
oportunidade de afastar tal presunção através da comprovação da exequibilidade dos preços praticados
(Acórdão TCU nº 1.079/2017-Plenário).
IMPORTANTE: : O item 9.4 do Anexo VII-A da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 05/2017, estabelece procedimentos e diretrizes para
comprovação da exequibilidade das propostas.
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Pregão Eletrônico

No âmbito da União, o pregão na
forma
eletrônica
é
regulamentado pelo Decreto nº
10.024/19

PREGÃO ELETRÔNICO:
DECRETO FEDERAL Nº
10.024/19

Art 1°(...)
§ 3º Para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns pelos entes
federativos, com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências
voluntárias, tais como convênios e contratos de repasse, a utilização da modalidade
de pregão, na forma eletrônica, ou da dispensa eletrônica será obrigatória, exceto nos
casos em que a lei ou a regulamentação específica que dispuser sobre a modalidade
de transferência discipline de forma diversa as contratações com os recursos do
repasse.
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
No pregão eletrônico, os interessados não comparecem a um local
determinado, portando envelopes, materialmente existentes. Assim,
não haverá abertura de envelopes para exame de propostas, nem
existirá sucessão de lances através da palavra oral dos interessados.

PREGÃO ELETRÔNICO:
DECRETO FEDERAL Nº
10.024/19

Valendo-se dos recursos propiciados pela internet, cada
interessado
utilizará
um
terminal
de
computador,
conectando-se
aos
serviços
ofertados
pela
própria
Administração.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
As manifestações de vontade dos interessados serão
transmitidas por via eletrônica, tudo se sujeitando a uma atuação
conduzida pelo Pregoeiro. Destaca-se que tal atuação envolve não
apenas a gestão do processo licitatório, mas, também, do próprio
sistema eletrônico.

PREGÃO ELETRÔNICO:
DECRETO FEDERAL Nº
10.024/19
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS PARA A REALIZAÇÃO DOS
PREGÕES ELETRÔNICOS

PREGÃO ELETRÔNICO:
DECRETO FEDERAL Nº
10.024/19

Não há uma plataforma exclusiva para a realização do pregão
eletrônico, de modo que o próprio §2º do art. 2º da Lei nº
10.520/2002 admite, inclusive, a utilização de sistemas eletrônicos
desenvolvidos e mantidos por entidades privadas ( devendo ser
verificado o decreto 1.094- SISG) Assim, cada ente federado poderá
desenvolver sua plataforma, ou então aderir a outros recursos já
disponíveis no mercado, como o sistema de licitações do Banco do
Brasil (Licitações-e) ou da Caixa Econômica Federal (Licitações
Caixa).
No âmbito da Administração Pública Federal, a
plataforma
operacional
utilizada
é
o
COMPRASNET
(Portal
de
Compras
Governamentais)

CREDENCIAMENTO E RESPONSABILIDADE DO
LICITANTE

Como forma de viabilizar sua participação das licitações eletrônicas,
as empresas deverão efetuar prévio cadastrado perante o provedor
do sistema eletrônico.

PREGÃO ELETRÔNICO:
DECRETO FEDERAL Nº
10.024/19

O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de
identificação e de senha, pessoal e intransferível, para
acesso ao sistema eletrônico.
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CREDENCIAMENTO E RESPONSABILIDADE DO
LICITANTE
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
pregão na forma eletrônica.

PREGÃO ELETRÔNICO:
DECRETO FEDERAL Nº
10.024/19

No caso de pregão promovido pela plataforma COMPRASNET, o
credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção,
dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores (SICAF).

CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS

PREGÃO ELETRÔNICO:
DECRETO FEDERAL Nº
10.024/19

Art. 26. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes
encaminharão,
exclusivamente
por
meio
do
sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
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VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE FORMAL DAS
PROPOSTAS CADASTRADAS (ACEITABILIDADE
INICIAL)

PREGÃO ELETRÔNICO:
DECRETO FEDERAL Nº
10.024/19

Art. 28. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e
desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital.

VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE FORMAL DAS PROPOSTAS
CADASTRADAS (ACEITABILIDADE INICIAL)
A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada
no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
participantes, devendo o Pregoeiro observar a jurisprudência do TCU
sobre a matéria:

PREGÃO ELETRÔNICO:
DECRETO FEDERAL Nº
10.024/19

Diante da possibilidade de redução dos preços no curso da fase de
lances, o Pregoeiro deverá se abster de desclassificar as propostas
registradas com valores acima do estimado no edital, ainda quando
adotado o valor de referência como preço máximo (Acórdão nº
2.131/2016-P);
A análise a ser realizada pelo Pregoeiro, em etapa anterior à fase de
lances, deve ser ater à descrição minimamente compatível, no intuito
de eliminar apenas as propostas cujas descrições manifestamente
não estão em conformidade com o edital, de modo que a análise
detalhada das especificações deverá ser feita apenas em relação à
proposta vencedora, em favor de obtenção de uma maior
economicidade para a Administração decorrente da disputa de mais
licitantes pelo objeto do certame (nesse sentido: Acórdãos nº
1.807/2015-P e nº 2.131/2016-P).
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FASE DE LANCES
Progressão da fase de lances, Art 24:

PREGÃO ELETRÔNICO:
DECRETO FEDERAL Nº
5.450/2005
REGRA ANTIGA, VER
AS REGRAS DO
DECRETO 10.024/19

1º) tempo normal: encerrado pelo Pregoeiro
2º) tempo de iminência: aviso de fechamento da fase
normal de lances e iminência do início do tempo
aleatório;
3º) tempo aleatório (ou randômico): período de tempo
de até 30 minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção dos
lances.

Havendo participação de microempresa ou empresa de pequeno porte e
configurada situação de “empate ficto”, o sistema deverá oportunizar à
ME/EPP a possibilidade de ofertar proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora do certame no prazo de até 5 minutos.

PROBLEMAS DE CONEXÃO
No caso de desconexão do sistema durante a etapa competitiva:
Com o licitante: este é inteiramente responsável
Com o Pregoeiro:

PREGÃO ELETRÔNICO:
DECRETO FEDERAL Nº
10.024/19

até 10 minutos: se o sistema eletrônico permanecer acessível aos
licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos
atos realizados.
acima de 10 minutos: Art. 35. Quando a desconexão do sistema
eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente
decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
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PREGÃO ELETRÔNICO E A REGRA DOS 10%
ANTES DA ETAPA DE LANCES
JURISPRUDÊNCIA SELECIONADA:

PREGÃO ELETRÔNICO:
DECRETO FEDERAL Nº
10.024/19

“Acórdão: (...)
(...) nos Pregões na forma eletrônica realizados pela entidade atente para o
seguinte: (...)
b) não proceda a desclassificação das propostas superiores a 10% do
menor valor apresentado” (TCU. Acórdão 611/08. Órgão Julgador: 1ª
Câmara. Relator: Ministro Valmir Campelo. DOU 14/03/08).

PERGUNTA-SE:

1. Existe um tempo mínimo para convocação dos interessados
enviarem a documentação pelo sistema?
IN

PREGÃO ELETRÔNICO:
DECRETO FEDERAL Nº
10.024/19

03/2011

MPOG

[...] Art. 3º-A O instrumento convocatório deverá estabelecer o prazo
mínimo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação do pregoeiro no sistema
eletrônico, para envio de documentos de habilitação complementares, por
fax ou outros meios de transmissão eletrônica, conforme prevê o § 2º do
art. 25 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005. (Incluído pela Instrução
Normativa nº 1, de 26 de março de 2014).
Decreto 10.024/19
Art. 38. (...)
§ 2º O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mínimo,
duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da
proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada
ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput.
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TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS ME/EPP

Contratações destinadas
exclusivamente
para
ME/EPP e cooperativas
(valor estimado em até
R$ 80.000,00)

Subcontratação
de
ME/EPP e Cooperativas;

Reserva
de
cota
exclusiva para ME/EPP e
cooperativas.

BENEFÍCIO TIPO I

BENEFÍCIO TIPO II

BENEFÍCIO TIPO III

A ORIENTAÇÃO NORMATIVA SEGES/MPOG Nº 02/2016

A adoção de “Listas de Verificação” padronizadas é resultante do Acórdão TCU nº
2328/2015-Plenário, que tem como objetivo garantir a padronização e transparência do
processo de compras pela Administração Pública Federal.
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A ORIENTAÇÃO NORMATIVA SEGES/MPOG Nº 02/2016

A ORIENTAÇÃO NORMATIVA SEGES/MPOG Nº 02/2016
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A ORIENTAÇÃO NORMATIVA SEGES/MPOG Nº 02/2016

CHECK-LIST
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CHECK-LIST

CHECK-LIST
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CHECK-LIST

CHECK-LIST
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CHECK-LIST

Obrigado!
Saulo David

Especialista em Licitações e Contratos
Especialista em Gestão Pública
Consultor em Licitações e Contratos
Palestrante em Licitações e Contratos
Agente Público Federal

(87) 9 8801-2420 | (87) 9 8852-7134
facebook.com/Saulo David

assessoria_acesso@hotmail.com
Sauloalvesdavid
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Cursos In Company
A modalidade de cursos In Company , além de proporcionar excelente
resultado no aprendizado, pois facilita bastante a interação entre
Professor e Participante; reduz sobretudo o custo por participante. O treinamento é também uma excelente possibilidade para órgãos ou empresas, que desejam reduzir
custos e tempo para capacitar seus funcionários,
podendo ser o mesmo realizado em suas
próprias instalações. Custo benefício
atrativo, propiciando ótimo retorno
sobre o investimento.

CONTATO
(41) 9 9151-5088
(41) 9 9151- 5047
silp.com.br

Apoio

