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Curso

Decreto Distrital nº 39.103/2018
Sistema de Registro de Preços
“Lei das Estatais” - nº 13.303/2016
A Fábula da Corrupção, filme de animação
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» 1. Registro de Preços: Definição e Contexto Inicial

» 2. Conceitos Básicos

» 3. Objetos Licitáveis

» 4. Procedimento Licitatório

» 5. A intenção de Registro de Preços

» 6. Ata de Registro de Preços

» 7. Principais Deveres e Competências do Órgão Gerenciador

» 8. Deveres e Competências do Órgão Participante

» 9. A adesão às Atas de Registro – a Questão dos Caronas

» 10. Revisão e Cancelamento de Preços Registrados

» 11. Licitante que não Honra a sua Proposta: Necessidade de Aplicação de Sanções
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A Fábula da Corrupção, filme de animação

 Em um armazém de beira de estrada, um homem vive em paz com seus animais de estimação: o cão vigia a casa, o gato caça os ratos e o jumento é o meio de transporte. No
porão da casa habitam vários ratos que vivem roubando comida em quantidades tão pequenas que não prejudicam o negócio, mas a chegada de um rato estranho acaba com a
harmonia do mercadinho. Curta-metragem financiado via edital com temática "Luta contra a corrupção: compromisso de todos", pela Controladoria-Geral da União (CGU) e
Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).

 Prêmios: - 1º Lugar Júri Popular (Profissionais Brasileiros) -- Festival Animarte 2011 -- RJ - Melhor Animação III Festival de Curta Metragem de Itapetinga 2011 -- BA - Melhor
Animação Júri Oficial e Júri Popular -- 5° Festival Cinema com Farinha 2011 -- PB - Melhor Roteiro -- Mostra Competitiva Nacional Animação -- 4º Curta Taquary 2011 -- PE -
Melhor Animação - Festival Cine Riba II/CINE ITINERANTE 2011 -- RJ Festivais e Mostras: - Sarau Cultural Auxiliadora 2010 -- Instituto NT -- RS - 1ª Mostra de Cinema Infanto-
juvenil de Blumenau 2011 -- SC - Festival Animarte 2011 -- Mostra Competitiva Profissional -- RJ - 10ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis 2011 -- SC - FAM 2011 -- 15º
Florianópolis Audiovisual Mercosul -- Mostra Infanto-juvenil -- SC - III Festival de Curta Metragem de Itapetinga 2011 -- BA - II Festival de Jericoacoara 2011 -- CE - Anima Mundi
2011 -- 19º Festival Internacional de Animação do Brasil -- RJ e SP - CURTA-SE 2011 -- 11º Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe -- SE - 5º Festival Cinema com Farinha
2011 -- PB - 22º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo 2011 -- Mostra Infanto-Juvenil e Mostra Paralela -- Museu do Futebol, Diadema e Paraisópolis -- SP -
Curta Taquary 2011 -- 4º Festival Nacional de Curta-Metragem -- PE - V Curta Cabo Frio 2011 -- RJ - 2º FESTIVAL DE CINEMA CURTAMAZÔNIA/MOSTRA CURTA CRIANÇA 2011 --
SESSÃO ANIMAÇÃO E MOSTRA CURTA EM TODAS AS TELAS -- RO - VI Comunicurtas 2011 -- Festival Audiovisual de Campina Grande -- PB - 9º MUMIA 2011 -- MOSTRA UDIGRUDI
MUNDIAL DE ANIMAÇÃO -- MG - 6º Locomotiva -- Festival de Cinema de Animação 2011 -- Animador Homenageado -- RS - Dia Internacional da Animação 2011 -- Mostra
Nacional - Mostra Nacional para pessoas com deficiência auditiva e com deficiência visual do Dia Internacional da Animação 2011 - 5º FESTIVAL DE CINEMA NA FLORESTA 2011 --
MT - Entretodos 4 -- Festival de Curtas de Direitos Humanos 2011 -- Mostra Infantil -- SP - Festival do Rio 2011 - Mostra Geração e RioScreenings/RioMarket -- RJ - Mostrinha
Infantil de Vitória da Conquista 2011 -- BA - 6° FESTIVAL DE CINEMA DE CASCAVEL 2011 -- PR - 1º Festival de Cinema de Santa Rosa 2011 -- Mostra Competitiva de Curta-
Metragem -- RS - 1ª MARATONA INFANTIL DO MIS-SP 2011 -- SP - 2º Cine Festival Inconfidentes 2011 -- MG - Sessão de Cinema 2011 -- Ação Social Alfa Transportes Especiais --
SC - 8º Amazonas Film Festival 2011 -- Mostra Cinema Por Aí Infanto-Juvenil -- AM - I Festival Virtual Cine Brasil Plural 2011 -- Internet - Mostra de cinema infantil do dia das
crianças para comunidades carentes 2011 -- Centro Cultural Erico Veríssimo -- RS - 7º Festival Aruanda do Audiovisual Brasileiro 2011 -- PB - 9ª FESTCINEAMAZÔNIA -- Mostra
Competitiva 2011 -- RO - 5ª Mostra Latino-Americana de Animação A Caverna 2011 -- SC - 8º CINEFEST VOTORANTIM 2011 -- SP - 8a Mostra Cinema Popular Brasileiro 2011 -- RJ
- 1º AnimaCaxias 2011 - Festival de Cinema de Animação de Caxias do Sul -- RS - 3º Mostra Cinevídeo Joinville 2011 -- Mostra Nacional -- SC - 2º Noite Contemporânea Cine Fest
2011 -- RJ e SC - Festival Multimídia Zeitgeist 2011 -- Movimento Zeitgeist -- RS - 8º CINEFEST VOTORANTIM 2011 -- SP - III CineCreed -- Mostra de Filmes Digitais 2011 -- PE -
Festival Cine Riba II/CINE ITINERANTE 2011 -- RJ - Oficina de Exibição e Programação Audiovisual/Ponto de Cultura Kinoforum 2012 -- MG - III FESTIVAL DE CINEMA DA
FRONTEIRA 2012 -- RS - Festival Manuel Padeiro de Cinema e Animação 2012 -- Mostra Paralela -- RS - 2ª Mostra de Cinema Maré Cheia 2012 -- RJ - Cine Pipoquinha 2012 --
SESC-SP/Salas de Cinema Nacionais - Circuito Estradafora 2012 -- PR e SP - 10º Curta Santos -- Festival Santista de Curtas Metragens/Mostra Curta Matinê 2012 -- SP - Circuito
Cine Curta 2012 -- RJ - Curta na Praça 2012 -- RJ e ES - Mostra III Brazilian Films in Chicago 2012 -- USA - VALE CURTAS 2012 -- Festival Nacional de Curtas-Metragens do Vale do
São Francisco -- PE e BA

 https://www.youtube.com/watch?v=5HRs25cjuAE

 

1. Registro de Preços: Definição e Contexto Inicial

 O registro de preços – RP é um PROCEDIMENTO que pode ser realizado por
concorrência (art. 15 da Lei n. 8.666/1993) ou pregão (art. 11 da Lei n.
10.520/2002), que são as modalidades aplicáveis.

 A intenção, ao fim, realizar UMA licitação para FUTURAS aquisições, por um
período que pode durar até um ano (a rigor, 12 meses, período de validade de
uma ata de registro).

 Na realidade, o registro de preços é procedido para que não sejam realizadas
diversas licitações em um curto período. Você já notou quantas licitações são
realizadas, por exemplo, para comprar canetas, papel, enfim, coisas que a
Administração Pública consome em larga escala? A ideia com o registro de
preços é a diminuição do número de procedimentos em situações da espécie.
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 O sistema de registro de preços, que terá duração não superior a um
ano, deverá ser regulamentado por decreto (§ 3º do art. 15 da Lei n.
8.666/1993). No âmbito federal atualmente é o Decreto n. 7.892/2013
que trata da matéria, estabelecendo, por exemplo, que o sistema de
registro de preços consiste em um conjunto de procedimentos para
registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição
de bens, para contratações futuras.

 É importante dizer que o Decreto da União servirá de norte para nossas
análises, contudo, isso não prejudicará sua aula, pois, como dito, o
Decreto-DF 39.103/2018 é uma cópia da norma federal. Quando
necessário, faremos as distinções, ok?

 

 Perceba que, na legislação federal, não é previsto o uso SRP para contratação de
obras. Nesse sentido, é importante dizer que o TCU já refutou o uso do procedimento
para obras de engenharia (Acórdão n. 3065/2014, do Plenário). Nas esferas
estaduais também há certa resistência no uso do SRP. Em São Paulo, por exemplo, o
TCE paulista editou a súmula n. 31, em que afirma:

 “Em procedimento licitatório, é vedada a utilização do sistema de registro de preços
para contratação de serviços de natureza continuada.”

 De toda sorte, no DF não há tanta diferença, já que a norma regulamentadora é igual
a federal, como já dito.

 A Lei n. 8.666/1993 estabelece, por fim, que os preços registrados serão publicados
trimestralmente para orientação da Administração, na imprensa oficial (§ 2º do art.
15 da Lei n. 8.666/1993). Com tal providência, as instituições da Administração
Pública poderão ter as referências necessárias para tomar conhecimento dos preços
eventualmente existentes, o que é essencial, no nível estratégico, para as decisões de
licitar.
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2. Conceitos Básicos

 De início, cabe destacar o principal documento gerado a partir de uma
licitação para registro de preços: a ata de registro.

 Ela é um documento vinculativo, obrigacional, com característica de
compromisso para futura contratação, em que se registram os preços,
fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme
as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas
apresentadas.

 Na realidade, a ata é um compromisso por parte do licitante vencedor, a
partir do qual ele se dispõe a fornecer o que for demandado dele, no tempo
em que vigorar a ata (no máximo doze meses, contadas todas as eventuais
prorrogações).

 

 Feita a licitação para registro de preços, as obrigações, os
compromissos, enfim, ficam anotados na ata. Depois, com base nesta, os
contratos nascerão. Portanto, a ata não é o contrato, mas sim um
documento que diz quanto que o poder público entende que deverá
contratar. É também o compromisso do licitante vencedor de que, caso
seja demandado, atender aqueles quantitativos.

 Em termos subjetivos, isto é, com relação aos sujeitos envolvidos na
realização do registro de preços, há três figuras que merecem ser
destacadas: o órgão gerenciador, o participante e o não participante
(carona).
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 O gerenciador, na esfera distrital, é o órgão ou entidade da
administração pública federal responsável pela condução do conjunto
de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de
registro de preços dele decorrente.

 Noutras palavras, é quem toca o procedimento, conduzindo-o.

 Atente que, no caso de registro de preços feito na esfera distrital, o
gerenciador deve ser também uma instituição distrital.

 

 O participante é o órgão ou entidade da administração pública distrital
que participa dos procedimentos iniciais do SRP e integra a ata de
registro de preços.

 Noutras palavras: é o órgão que, apesar de não ser o gerenciador da ata,
participa dos procedimentos desde o início.

 No caso do participante, o Decreto-DF 39.103 informa ser possível que
órgãos e entidades DISTRITAIS participem de licitações feitas pelo DF,
para os fins de registro de preços. Não há previsão de que instituições
de outras esferas participem dos RP do DF. Preste atenção a isso, ok?
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 O não participante (carona) é o órgão ou entidade da administração
pública que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da
licitação, atendidos os requisitos legais e normativos, faz adesão à ata
de registro de preços.

 Esses órgãos não participantes vêm sendo chamados de “caronas” na
jurisprudência do TCU (e também pela doutrina) e, muitas vezes, não
são bem vistos, já que acabam desvirtuando a necessidade do
planejamento conjunto, inerente aos RPs. Isso se dá sobretudo porque o
ideal seria que tivéssemos as instituições públicas como
PARTICIPANTES desde os procedimentos iniciais da licitação para
registro de preços, pois isto reforçaria a ideia de que o estado planeja
suas atividades de forma mais abrangente.

 

 Hoje, entretanto, muitas instituições públicas se valem da carona para
realizar boa parte de suas contratações. Esse cenário, como dito, não é
o ideal, mas também não encontra nenhum óbice legal.

 Pelo contrário: na esfera federal há expressa previsão de que uma
instituição que não tenha participado desde o início de uma licitação
para registro de preços possa aderir. O assunto é interessante e
voltaremos a ele mais adiante, ok?
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3. Objetos Licitáveis

 Cumpre destacar, logo de imediato, a seguinte passagem da Lei n. 8.666/1993:

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

(…)

II – ser processadas através de sistema de registro de preços;

(…)

 Dá para notar que a Legislação sugere que, sempre que possível, as compras sejam
feitas com registro de preços. Ao menos em tese, isso facilitaria a vida da
Administração. Com efeito, com os preços registrados não seriam necessárias tantas
licitações como se vê hoje em dia, uma vez que um mesmo fornecedor poderia
atender diversas demandas do objeto para o qual venceu a licitação, para um
período de até doze meses (validade da ata).

 Nesse quadro, o Decreto-DF n. 39.103/2018 coloca as seguintes situações em que o
Registro de Preços seria possível (art. 3, com destaques da nossa parte):

 

 Nesse quadro, o Decreto-DF n. 39.103/2018 coloca as seguintes situações em
que o Registro de Preços seria possível (art. 3, com destaques da nossa
parte):

I – quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações frequentes: bom, alguns itens são reiteradamente adquiridos
pela Administração. Exemplo: pó para café. Em vez de fazer licitação atrás de
licitação, um órgão público poderia muito bem fazer uma grande licitação para
registro de preços e poupar tempo em fazer novas licitações;

II – quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas
parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de
medida ou em regime de tarefa: a Administração compra alguns itens em
volumes muito grandes, como se sabe.

Exemplo: Material de expediente. Ao fazer um registro de preços para isso,
diminui-se os custos de estocagem, dentre outros, com o órgão adquirente
recebendo os quantitativos conforme suas necessidades;
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 Cabe ressaltar que o Decreto-DF n. 39.103/2018 não prevê a utilização do RP para obras, entretanto, há
possibilidade de utilização de registro de preços para obras, desde que atendidos os requisitos estabelecidos no
Decreto n. 7.581/2011, a saber:

Art. 89. O SRP/RDC poderá ser adotado para a contratação de bens, de obras com características padronizadas e de
serviços, inclusive de engenharia, quando:

(...)

III – for conveniente para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou

IV – pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela administração
pública.

Parágrafo único. O SRP/RDC, no caso de obra, somente poderá ser utilizado

I – nas hipóteses dos incisos III ou IV do caput; e

II – desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) as licitações sejam realizadas pelo Governo federal;

b) as obras tenham projeto de referência padronizado, básico ou executivo, consideradas as regionalizações
necessárias; e

c) haja compromisso do órgão aderente de suportar as despesas das ações necessárias à adequação do projeto padrão
às peculiaridades da execução.

 

4. Procedimento Licitatório

 Como visto, registro de preços não é uma nova modalidade de licitação.
Trata-se de um procedimento, que deve ser realizado por concorrência ou
pregão. E, sendo assim, as fases aplicáveis a tais modalidades também se
aplicam ao registro. Os apontamentos relativos a elas, então, não serão
tratados aqui. Falaremos apenas das peculiaridades do registro.

 As modalidades aplicáveis ao registro, como dito, são duas: o pregão e a
concorrência. Estas duas modalidades, aliás, foram as escolhidas para que
não se corra riscos de fracionamento indevido do objeto, prática que consiste
na divisão do objeto a ser contratado, para empregar modalidade menos
complexa de licitação ou então realizar diversas dispensas, baseadas em
valor. Com efeito, como não há limites máximos de valor para as
concorrências e o pregão não é atrelado a regras de valor, mas sim a
qualificativos do objeto (tem de ser comum), não há riscos da prática do
fracionamento, tão combatido pelo TCU.
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 No convite e na tomada de preços há limites máximos de valor (tetos)
para o uso das modalidades (art. 23 da Lei n. 8.666/1993). Caso fossem
utilizados um desses dois, quando se chegasse ao limite de valor não se
poderia mais usar o registro de preços para o objeto a ser contratado.

 Isso não ocorre no caso das concorrências e dos pregões, já que a
primeira não tem limite máximo de valor e o último tem seu uso
definido a partir do objeto (aquisição de bens e serviços comuns), não
usando regras de valor para sua definição.

 Quanto ao tipo utilizado nos registros de preço, a regra é o uso do
menor preço, sendo admissível o uso da técnica e preço, na modalidade
concorrência, mediante despacho fundamentado da autoridade máxima
do órgão ou entidade (6 § 1º e caput do art. 7º do Decreto-DF n.
39.103/2018).

 

 O tipo menor preço é o usual, pois normalmente os objetos a serem contratados por meio do RP são comuns,
licitáveis por pregão e, com isso, devem necessariamente utilizar o tipo menor preço, já que referida modalidade só
pode ser combinada com este tipo (inc. X do art. 4º da Lei n. 10.520/2002).

 Essencialmente, a responsabilidade pela condução do processo licitatório é do órgão gerenciador. De acordo com
Decreto n. 38.103/2018:

 Art. 5º Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro
de Preços, e ainda o seguinte:

(...)

II – consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo;

III – promover a adequação dos termos de referência ou projetos básicos encaminhados pelos participantes para
atender aos requisitos de padronização e racionalização;

IV – promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório;

V – realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação e consolidar os dados das pesquisas
de mercado realizadas pelos órgãos e entidades participantes;

VI – confirmar junto aos órgãos e entidades participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive
quanto aos quantitativos e termo de referência, projeto básico ou plano de trabalho;

VII – realizar o procedimento licitatório;
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 Há grandes vantagens em apenas um órgão conduzir a licitação. Por
exemplo: o parecer jurídico que deve ser dado sobre as minutas de
edital e contrato competem ao gerenciador (§ 4º do art. 9º do Decreto-
DF n. 39.103/2018). Não será necessário que os demais participantes
expeçam novo parecer sobre tais minutas, uma vez que a matéria já
terá sido apreciada.

 Outro destaque da licitação do registro de preços é a necessidade de
indicação de recursos orçamentários apenas para a contratação. Com
outras palavras, diferentemente de uma licitação “tradicional”, na qual a
dotação orçamentária deve ser indicada desde a licitação, no registro
de preços isso será necessário apenas quando da contratação.

 

 Ressalte-se que a necessidade de indicação de orçamento desde a licitação
muitas vezes acaba levando ao atraso de um processo licitatório tradicional,
já que a liberação dos recursos ocorre no final de um ano em muitas ocasiões,
dada a necessidade de a Administração Pública ter resultados positivos
(superavits) para mostrar ao mercado privado que vem sendo bem realizada.
Já com o RP é possível licitar sem recursos orçamentários, o que agiliza o
processo de contratação.

 Quando técnica e economicamente viável, também no planejamento da
licitação para RP o gerenciador poderá decidir pela divisão da quantidade
total do item em lotes, para possibilitar maior competitividade, observada a
quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou de prestação dos serviços.
Isso pode gerar economicidade, desde que haja critérios razoáveis para a
divisão, uma vez que um número menor de procedimentos será requerido
para as contratações.
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 De toda maneira, para o TCU o padrão seria a aquisição por item (Acórdão
1680/2015 – Plenário, por exemplo.), em licitações para RP, uma vez que isso
aumentará a competitividade, presumivelmente. Um exemplo simples torna
mais fácil a compreensão.

 Caso você vá a uma feira de mercadorias, aquelas de final de semana, e peça
que uma mesma banca venda banana, laranja, alface, tomate, batata etc.,
compondo um único “lote”, talvez até haja uma que atenda todas essas
demandas, mas é mais provável que, se você separar isso em itens, mais gente
possa oferecer os produtos e atender seu pedido, não é?

 Por isso o TCU entende que a licitação seria por item (“cada banca pode
oferecer um produto ou mais, caso consiga), e não por lote (“a banca não
precisa oferecer todos”), pois isso aumentaria a competitividade do certame.
A análise é bem simplória, claro, mas serve para compreender a posição do
Tribunal.

 

 Por outro lado, a licitação para registro de preços tende a ser mais complexa, ante a
necessidade de gerenciamento mais robusto, pois os quantitativos a serem
adquiridos, bem como os participantes, tendem a crescer significativamente em
números. Entretanto, ainda assim, é possível, apontar outras vantagens no uso do
RP:

• a diminuição do nível de estoques da Administração: com o SRP as demandas vão
sendo atendidas conforme as necessidades. Os custos de estocagem de produtos
também diminuem, desonerando a Administração desse ônus;

• minimização dos riscos de fracionamento: o SRP mitiga o risco de que haja o
fracionamento, prática que consiste em se “partir” o objeto licitado em vários pedaços
para utilizar modalidade de licitação menos complexa ou então realizar várias
dispensas de licitações. Como no SRP as demandas são planejadas para um período de
até um ano (12 meses) a chance de que ocorra fracionamento diminui;

• sinergia entre as diversas instituições compradoras: o SRP permite o somatório de
esforços entre instituições públicas, fortalecendo o planejamento e a gestão
integrados.
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 O Decreto n. 39.103/2018 traz ainda importantes observações acerca do conteúdo do edital
da licitação para RP, que deverá conter no mínimo:

• a especificação ou descrição do objeto, que explicitará o conjunto de elementos necessários e
suficientes, com nível de precisão adequado para a caracterização do bem ou serviço, inclusive
definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas.

 É um tanto óbvio, mas a norma federal aponta para a necessidade de descrição precisa do
objeto. Só assim os licitantes poderão saber a que estarão obrigados, quando firmarem o
contrato com a Administração;

• estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e órgãos participantes:
atente para o fato de que no RP a demanda é uma ESTIMATIVA. As instituições não são
obrigadas a comprar todos os quantitativos registrados, mas é importante tal previsão, para
que os fornecedores possam mensurar a capacidade de atendimento;

• estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não participantes, observado o
disposto no§ 4º do art. 22, no caso de o órgão gerenciador admitir adesões. Essa disposição é
importante, pois determina que, de alguma forma, haja planejamento das instituições que
podem eventualmente se tornar ‘caronas’.

 

 Nesse sentido, o TCU já decidiu que (Acórdão 757/2015 – Plenário):

 À luz dos art. 9º, inciso III, in fine, do Decreto n. 7.892/2013, a
possibilidade de adesão para órgão não participante (ou seja, que não
participou dos procedimentos iniciais da licitação) não é uma
obrigatoriedade a constar impensadamente em todos os editais de
pregões para registro de preços, ao contrário do que corriqueiramente
é possível observar, mas sim uma medida anômala e excepcional, uma
faculdade que deve ser exercida de forma devidamente motivada e,
portanto, passível de avaliação nos processos de controle externo.
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 No entender da Corte de Contas, a carona não seria algo ordinário. É
algo a ser previsto EXCEPCIONALMENTE (medida anômala), que deve
ser adequadamente motivado;

• quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no caso de
bens: esta informação é fundamental para o gerenciamento da logística
da entrega – é necessário tanto a Administração quanto o contratado se
programarem, em conformidade com o cumprimento das obrigações.
Seria pouco produtivo, por exemplo, fazer entregas de 100 em 100
canetas, quando o quantitativo total for de um milhão. Isso traria
extremas dificuldades ao recebimento dos produtos;

 

• condições quanto ao local, prazo de entrega, forma de pagamento, e nos
casos de serviços, quando cabível, frequência, periodicidade,
características do pessoal, materiais e equipamentos a serem utilizados,
procedimentos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem
adotados: o local de entrega/prestação de serviços pode ser
determinante do preço. Com efeito, serviços prestados em Roraima
certamente terão preços diferentes dos prestados em Brasília. Daí a
importância de tal indicação.

• Nesse caso, a norma federal admite a diferenciação de proposta por
região (§2º. do art. 9º do Decreto 39.103/2018). Contudo, não há
obrigatoriedade de que isso (locais diferentes) sejam estabelecido no
edital;
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• penalidades por descumprimento das condições: sanções têm caráter
pedagógico, além de constituírem penalidade, per si. O edital deve as
prever, como forma de afugentar os “aventureiros”, que certamente
ficarão receosos em participar da licitacão, já que poderão sofrer
punições; e,

• realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade: o RP valerá por até doze meses. Importante, então, que
sejam realizadas pesquisas, para confirmar que a vantajosidade presente
na licitação se mantém.

 

5. A intenção de Registro de Preços

 Como

 CONTINUA
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1. “Lei das Estatais” - nº 13.303/2016: quais são as
“modalidades” de licitação?

 Dentre as várias polêmicas decorrentes da recente Lei nº 13.303/2016,
que define o novo regime jurídico aplicável a empresas públicas,
sociedades de economia mista e de suas subsidiárias no âmbito da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, tem-se a
definição da “modalidade” licitatória a ser observada em cada
processo de contratação. Eis que temos:

 Lei nº 8.666/93 (convite, tomada de preços e concorrência);

 Lei nº 10.520/02 (pregão) e Decreto nº 10.024, de 20/06/2019
(pregão eletrônico);

 Lei nº 13.303/2016.

 

 Ocorre que a Lei nº 13.303/2016 não contemplou “modalidades” de licitação,
a exemplo do que fez a Lei nº 8.666/93 (convite, tomada de preços e
concorrência) e a Lei nº 10.520/02 (pregão).

 Na realidade, na Seção VI, a Lei nº 13.303/2016 disciplinou o “Procedimento
de Licitação“ contemplando:

 Art. 51: definição de fases da licitação, com autorização, excepcional, para
antecipação da fase de habilitação frente a de propostas (§1º);

 Arts. 52 e 53: fixação dos modos de disputa possíveis: aberto ou fechado;

 Art. 54: definição dos possíveis critérios de julgamento: menor preço,
maior desconto, melhor combinação de técnica e preço, melhor técnica,
melhor conteúdo artístico, maior oferta de preço, maior retorno econômico e
melhor destinação de bens alienados;
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 Art. 55: critérios de desempate;

 Arts. 56 e 57: julgamento de propostas e negociação;

 Art. 58: habilitação;

 Art. 59: etapa recursal;

 Art. 60: homologação.

Lei nº 8.666/93

• Licitações

•Contratos

Lei nº 10.520/02 
e Decreto nº 
10.024/2019

• Pregão

•Pregão Eletrônico

Lei nº 
13.303/2016

• Lei das Estatais

 

 Observe as diferenças de critérios de julgamento entre a Lei nº 8.666/93, o
Pregão e a Lei nº 13.303/2016:

Lei nº 8.666/93

Lei nº 10.520/02 
e Decreto nº 
10.024/2019

Lei nº 
13.303/2016

•menor preço;

•melhor técnica;

•técnica e preço;

•maior lance e oferta.

•menor preço

•menor preço;

•maior desconto;

•melhor combinação de técnica e preço;

•melhor técnica;

•melhor conteúdo artístico;

•maior oferta de preço;

•maior retorno econômico;

•melhor destinação de bens alienados.
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 Por sua vez, estabeleceu em seu art. 32, inc. IV, “Nas licitações e contratos de que trata esta
Lei serão observadas as seguintes diretrizes: (…) IV – adoção preferencial da modalidade
de licitação denominada pregão, instituída pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
para a aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado;” (Destacamos.)

 A partir do regramento acima, os processos de contratação a serem deflagrados o serão de
uma das seguintes formas:

1. Para aquisição de bens e serviços considerados comuns, como regra: “Pregão”, na forma da
Lei nº 10.520/02.

2. Para aquisição de bens e serviços não considerados comuns: “Procedimento de licitação”,
cabendo definir, em cada situação concreta, se haverá inversão de fases, o modo de disputa e o
critério de julgamento. Por exemplo: “Procedimento de licitação nº XXX, para execução de
serviço de engenharia, com antecipação da fase de habilitação, modo de disputa fechado e
julgamento do tipo melhor combinação de técnica e preço.”

 

 Diante desse cenário, de especial importância, na etapa de
planejamento da licitação, bem definir a natureza do objeto a ser
contratado. Isso porque, como visto, a Lei nº 13.303/2016 definiu o
pregão como de adoção prioritária quando o objeto da contratação for
qualificado como bem e serviço comum.

 Para tanto, em conformidade com o inc. IV do art. 32 acima, aplica-se a
modalidade pregão para a aquisição de bens e serviços comuns, “assim
considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado”. (Destacamos.)
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 Cabe à Administração bem avaliar a natureza do objeto almejado, para
o que se deve observar o seu nível de complexidade técnica. Isso não
enseja o entendimento de que somente podem ser considerados bens e
serviços “comuns” aqueles que não contenham qualquer dose de
sofisticação.

 Na verdade, será comum o objeto que, embora sofisticado/técnico-
especializado, não necessite de uma análise técnica mais apurada, e que
possa, por isso, ter suas características definidas de forma objetiva no
edital, segundo a descrição tradicionalmente encontrada no mercado,
sendo viável a seleção da melhor oferta apenas em função do menor
preço.

 

 Portanto, do novo regime instituído pela Lei nº 13.303/2016, quanto à
modalidade licitatória, de duas uma: ou o processo de contratação envolverá
bens e serviços comuns e, nessa medida, será adotado o pregão (Lei nº
10.520/02); ou não envolverá bens e serviços comuns, hipótese em que se
aplicará o “Procedimento de licitação”, na forma estabelecida pela Lei nº
13.303/2016.

 Nesse último caso, não haverá “modalidades” propriamente de licitação, tal
como há no regime da Lei nº 8.666/93 (convite, tomada de preços e
concorrência) e 10.520/2002 (pregão), mas sim o “Procedimento de
licitação”, cabendo definir, em cada situação concreta, se haverá inversão de
fases, o modo de disputa e o critério de julgamento. Por exemplo:
“Procedimento de licitação nº XXX, para execução de serviço de engenharia,
com antecipação da fase de habilitação, modo de disputa fechado e
julgamento do tipo melhor combinação de técnica e preço.”
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 Por outro lado, nos casos de inexigibilidade, não há o procedimento
licitatório por ser inviável a competição. Mesmo que o agente público
pretendesse fazer licitação não teria como, por total inviabilidade de
competição.

 Resumindo:

 

Inexigibilidade (art. 25)

 Como dissemos, o art. 25 estabelece três casos de inexigibilidade de
licitação, em razão da inviabilidade de competição. São casos apenas
exemplificativos, ou seja, pode haver contratação direta sem licitação
por inexigibilidade, mesmo se o caso não estiver previsto em lei.

 Depois de tratar de três casos que a lei apresenta, exemplificarei
outras situações que cairiam em inexigibilidade.
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Fornecedor exclusivo

 O primeiro caso de inexigibilidade refere-se ao caso de fornecedor
exclusivo. Só existe um fornecedor do produto.

 Vejamos o que dispõe o texto da lei:

I. para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só
possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante
comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a
comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido
pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a
licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou
Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;

 

 A lei veda a preferência pela marca. Contudo, a vedação exposta pela
lei deve ser compreendida no sentido de ser evitada a preferência pela
marca, com o intuito de não fazer a licitação. É possível, em algumas
situações, dentro de um processo licitatório, a preferência pela
marca, como, por exemplo, continuidade da utilização de marca já
adotada no órgão ou para fins de manter padronização.

 O que não pode ser feito é o agente público afirmar que só existe uma
determinada marca e, por conta disso, fazer contratação direta com
esse fornecedor, sendo que existiriam outras marcas com o mesmo
padrão de qualidade que atenderiam à sua demanda. Isso é ilegal.
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Serviços técnicos profissionais especializados

 A segunda hipótese exemplificativa de inexigibilidade refere-se a
serviços técnicos profissionais especializados.

II. para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta
Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de
publicidade e divulgação;

 Os contratos para a prestação de serviços técnicos profissionais
especializados deverão, preferencialmente, ser celebrados mediante
a realização de concurso. Somente é permitida a contratação direta,
se preenchidas as condições previstas em lei (art. 13, § 1º).

 

 Para a contratação de serviços técnicos especializados sem licitação
devem ser atendidos três requisitos: serviço incluído no art. 13 da Lei
de Licitações + o profissional deve ter notória especialização + objeto
singular.

 A Súmula no 252 do TCU estabelece que a inviabilidade de competição
para a contratação de serviços técnicos decorre da presença simultânea
de três requisitos: serviço técnico especializado, entre os mencionados
no art. 13 da referida lei, natureza singular do serviço e notória
especialização do contratado.
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 O art. 13 apresenta uma lista de serviços considerados especializados para
fins de contratação direta:

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais
especializados os trabalhos relativos a:

I. estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;

II. pareceres, perícias e avaliações em geral;

III. assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou
tributárias;

IV. fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;

V. patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;

VI. treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

VII. restauração de obras de arte e bens de valor histórico.

 

 O profissional deve possuir características individuais distintas
dos demais que atuam no mesmo ramo, tornando-o o mais apropriado
e conveniente para o desenvolvimento do trabalho.

 Note que o profissional não precisa ser o único da área, ele deve ter
características diferenciadoras que justifiquem a sua contratação
sem licitação, porque é o mais adequado entre os demais que existem.

 Deve, ainda, tratar-se de objeto singular, ou seja, deve ser uma
situação excepcional da Administração. A contratação de serviços
técnicos profissionais especializados não é para atividades
corriqueiras.
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 Nas hipóteses de serviços técnicos profissionais especializados,
é vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação.
A vedação expressa na lei é um tanto redundante, uma vez que o
serviço de publicidade e de divulgação não consta na lista de serviços
do art. 13 para fins de contratação sem licitação.

 

Contratação de serviços artísticos

 A terceira situação que configura caso de inexigibilidade de licitação é a
contratação de serviços artísticos.

III. para contratação de profissional de qualquer setor artístico,
diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que
consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

 Trata-se de mais um caso de inviabilidade de competição, pois, na
contratação de serviços artísticos, seria inviável a elaboração de um edital
com critérios de julgamento puramente objetivos a fim de fazer a escolha
do melhor serviço artístico.

 É possível para qualquer serviço (ator, cantor, artista plástico etc.), desde
que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
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Credenciamento

 Explicando de modo simples, ocorre quando a Administração Pública quer
contratar “todo mundo” que aparecer. Licitação é para escolher a proposta
mais vantajosa. Tem de haver a possibilidade de competição.

 Se vai contratar todos que aparecerem, não há competição. É inviável a
competição.

 Esse caso de contratar “todo mundo” é o chamado credenciamento.
Por exemplo, um Tribunal tem serviço de saúde para seus servidores e quer
credenciar médicos na área de cardiologia. Assim, publicará um edital fixando
as regras, e todo médico da área que preencher as condições fará um contrato
com o Tribunal e não haverá licitação para esse contrato. Mas, atenção!
No credenciamento, não pode haver limite de credenciados, nem ordem de
classificação, pois seria instituída competição, obrigando a fazer licitação.

 

Licitação dispensável (art. 24)

 A Lei de Licitações enumera casos taxativos para licitação dispensável,
sendo situações em que há discricionariedade para o agente público
realizar juízo de conveniência e oportunidade para decidir se realizará,
ou não, licitação.

 A licitação poderá ser dispensável em razão do valor, de situações
excepcionais, do objeto e da pessoa a ser contratada.

 Vejamos:
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Licitação dispensável (art. 24)

 

Situações
excepcionais
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Situações
excepcionais

 

Situações
excepcionais
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Objeto
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Pessoa
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Licitação dispensada (art. 17)

 A licitação não será realizada porque não existe, nas hipóteses de
licitação dispensada, a liberdade de o administrador licitar. A própria
Lei no 8.666/1993 já enumerou situações nas quais não haverá
licitação.

 

 Quadro das hipóteses de contratação direta:
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Recursos, representação e pedido de reconsideração (art. 109)
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