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Práticas de fiscalização

Legislação e orçamento

 Sinopse das modalidades;

 Registro de Preços;

 Sistema de Registro de Preços (SRP) 
– aspectos relevantes;

 Orçamento; 

 Lei no 4.320, de 17/3/1964;

 Lei Orgânica do Distrito Federal;

 Lei 5.602 de 30/12/2015, Atualizada 
pelo Dec. 37.517 de 26/07/2016, 
pela Lei 5.787, de 22/12/2016 e pela 
Lei nº 6.061 de 29/12/2017

 Lei nº 6.278, 07/03/2019;

 Lei no 6.254, de 9/1/2019;

 Resumo Geral da Despesa;

 Orçamento Fiscal e Seguridade 
Social;

 Decreto no 32.598, de 15/12/2010.

Prática 4: Laboratório

 Cópias de contrato e documentos. 

 

Sinopse das modalidades

Modalidades (art. 22)

 Referem-se ao procedimento utilizado para escolher a proposta mais
vantajosa.

 As modalidades de licitação são normas gerais. Portanto, é
competência da União legislar sobre as modalidades a serem utilizadas
na busca da melhor proposta.

 Não se deve confundir modalidade com tipo de licitação. Tipo é o
critério de julgamento a ser utilizado (menor preço, melhor técnica
ou técnica e preço, maior lance ou oferta). Modalidade é o
procedimento a ser fixado em lei (concorrência, tomada de preços).
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 Há, também, a modalidade Regime Diferenciado de Contratações
(RDC), prevista na Lei no 12.462/2011.

 Essa modalidade surgiu, principalmente, para obras e serviços
relacionados à Copa do Mundo de 2014 e às Olimpíadas de 2016, mas a
lei foi alterada e já admite o RDC para outros casos, como, por exemplo,
ações integrantes do PAC; obras e serviços de engenharia no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS) e obras e serviços de engenharia para
construção, ampliação e reforma e administração de estabelecimentos
penais e de unidades de atendimento socioeducativo.

 

DECRETO Nº 9.412, DE 18 DE JUNHO DE 2018

Atualiza os valores das modalidades de licitação de que trata o
art. 23 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 , ficam atualizados nos seguintes
termos:

I - para obras e serviços de engenharia:

a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil
reais); b) na modalidade tomada de preços - até R$ 3.300.000,00 (três
milhões e trezentos mil reais); e c) na modalidade concorrência - acima
de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e
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a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil
reais); b) na modalidade tomada de preços - até R$ 1.430.000,00 (um
milhão, quatrocentos e trinta mil reais); e c) na modalidade concorrência
- acima de R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais).

Art. 2º Este Decreto entra em vigor trinta dias após a data de sua
publicação.

 

Sinopse das modalidades

Modalidade Valor Tipo Prazo Norma

Concorrência Compras ou 
Serviços, acima de  
R$ 1.430.000,00. 

Obras, acima de             
R$ 3.300.000,00.

Menor preço, 
melhor 
técnica, 
técnica e 
preço, 
maior lance 
ou melhor 
oferta.

30 dias: menor 
preço, maior 
lance ou melhor 
oferta.

45 dias: melhor 
técnica ou técnica 
e preço.

Lei no 8.666/1993, 
arts. 21, 22, 23 e 
45.
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Modalidade Valor Tipo Prazo Norma

Tomada
de preços

Compra ou Serviços,
até R$ 1.430.000,00.  

Obras, até 
R$ 3.300.000,00.

Menor preço, 
melhor técnica, 
técnica e preço.

15 dias: menor 
preço.

30 dias: melhor 
técnica ou técnica  
e preço.

Lei no 8.666/ 
1993, arts. 21, 
22, 23 e 45.

 

Modalidade Valor Tipo Prazo Norma

Convite Compra ou 
Serviços, até              
R$ 176.000,00.  

Obras, até                       
R$ 330.000,00.

Menor preço, 
melhor técnica, 
técnica e preço.

5 dias úteis Lei no 8.666/1993, 
arts. 21, 22, 23 e 45.

Concurso – – 45 dias Lei no 8.666/1993, 
arts. 21, 22, 23 e 45.
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Modalidade Valor Tipo Prazo Norma

Leilão Móveis, até                       
R$ 1.430.000,00.

acima deste valor –
concorrência.

Maior lance, ou 
melhor oferta.

15 dias Lei no 8.666/ 1993, 
arts. 21, 22, 23 e 
45.

Pregão Qualquer valor Menor preço 8 dias úteis Lei no 10.520/ 
2002, art. 1o, 4o V

 

 Esquematicamente:
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 Os demais artigos serão, automaticamente, atualizados uma vez que, em
várias disposições, a lei faz referência ao art. 23 da Lei no 8.666/1993:
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 No caso de consórcios públicos, aplicar-se-á o dobro dos valores
mencionados no caput desse artigo, quando formado por até três entes
da Federação, e o triplo, quando formado por maior número.

 Lembrando que o consórcio público é a pessoa jurídica, formada
exclusivamente por entes federativos, para a prestação de serviços
na forma de gestão associada, nos termos do art. 241 da CF/1988 e da
Lei no 11.107/2005. É o caso, por exemplo, da conjugação dos recursos
de dois ou mais municípios formando consórcio público para a
construção de uma universidade ou de um hospital.

 

Concorrência

 É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase
inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos
mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.

 Uma das principais características da concorrência é a existência de
uma fase de habilitação preliminar logo após a divulgação do edital.
Na concorrência, uma vez divulgado o edital de licitação, qualquer
interessado poderá participar, desde que comprove possuir os
requisitos necessários para a habilitação. Não se exige que tenha sido
convidado ou que tenha cadastro prévio.
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 Fala-se, para a concorrência, em princípio da universalidade ou
universalismo, uma vez que há ampla possibilidade de participação,
desde que o interessado atenda às condições fixadas no edital. Não se
exige que tenha sido convidado ou que esteja cadastrado.

 Apesar de a modalidade concorrência ser escolhida em razão do valor,
existem outros casos que exigem o procedimento da concorrência:

» adquirir ou alienar imóveis – art. 23, § 3º;

» licitação internacional – art. 23, § 3º;

» concessão de direito real de uso – art. 23, § 3º;

» alienação de móveis de valor superior a R$ 650.000,00 – art. 17,
§ 6º (com o Decreto no 9.412/2018, esse valor foi atualizado para
R$ 1.430.000,00).

 

 Nesses casos, não tem nada a ver com o valor, relaciona-se ao objeto.
Assim, se a Administração Pública venderá um imóvel que custa
R$ 100.000,00 ou R$ 2.000.000,00, utilizará a modalidade concorrência
(regra geral).

 Sei que você já pode estar pensando: “eu já ouvi que cabe leilão para
vender imóveis”. Você está certo(a), cabe sim! Mas é em caso
excepcional previsto no art. 18; fora dessas hipóteses, a modalidade
será a concorrência para a venda de imóveis.

 Na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de habilitação
limitar-se-á à comprovação do recolhimento de quantia
correspondente a 5% da avaliação do imóvel (art. 18).
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 A concorrência é a modalidade destinada às licitações
internacionais. Entretanto, é possível realizar licitação internacional
mediante tomada de preços, se houver cadastro internacional de
fornecedores ou, também, por meio de convites se não houver
fornecedor do produto ou do serviço no País, respeitados os limites de
valor (art. 23, § 3º).

 É permitido, nos casos em que couber convite, utilizar a tomada de
preços e, em qualquer caso, a concorrência (art. 23, § 4º). Isso é a
substituição de uma modalidade por outra. Se pode uma para valor
menor, caberá a substituição por outra de valor maior. Mas, se for
um valor que a lei determina que seja a modalidade concorrência,
não poderá haver a substituição pelo convite ou pela tomada de preços.

 

 Com o advento da modalidade pregão, é possível haver a substituição
no caso de concorrência, tomada de preços ou convite na aquisição
de bens e serviços comuns por pregão.

 Inclusive o Decreto Federal no 5.450/2005 tornou a modalidade
pregão de uso obrigatório no âmbito da União toda vez que for
aquisição de bens e serviços comuns, preferencialmente, na forma
eletrônica.
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Tomada de preços

 É a modalidade de licitação entre interessados previamente
cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento
das propostas, observada a necessária qualificação.

 O cadastro prévio exigido para a participação na tomada de preços
refere-se ao registro cadastral fixado pelo art. 34, em que os
interessados comparecem antes da divulgação do edital ao órgão
promotor da licitação, para realizar o cadastro e apresentar os
documentos de habilitação exigidos pela lei, e recebem certidão
afirmando a efetuação do cadastramento, com validade de um ano.

 

 A habilitação será feita no decorrer da licitação. Se ficar constatado que
o interessado não atende aos requisitos exigidos para a habilitação,
será considerado desclassificado.

 A diferença entre o procedimento da concorrência com o da tomada de
preços é que, neste último, exige-se o cadastro (prévio ou três dias)
para participar. Na concorrência, não se exige cadastro algum.
As demais fases são as mesmas.
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Convite

 É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao
seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados, em número
mínimo de três, pela unidade administrativa.

 A unidade administrativa afixará, em local apropriado, cópia do
instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na
correspondente especialidade em que manifestarem seu interesse com
antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas.

 

 Note que, quando a comissão vai mandar o convite, envia para
cadastrados ou não. Mas quem não recebeu convite poderá participar,
se já estava cadastrado e se manifesta, posteriormente, a intenção de
participação. Vejamos esquematicamente:

 Porém, se o interessado não recebeu convite e não estava cadastrado
previamente, não poderá participar.
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 O convite é a única modalidade cuja lei dispensa a publicação
de edital.

 O instrumento convocatório será mediante a carta-convite, que será
enviada para, pelo menos, três interessados, cadastrados ou não,
e depois fixada em local apropriado. Aquele que não recebeu a carta-
convite só poderá participar se estava previamente cadastrado e
manifestar seu interesse de participação com antecedência de até 24
horas da apresentação das propostas.

 

 No convite, existindo na praça mais de três possíveis interessados,
a cada novo convite, realizado para objeto idêntico ou assemelhado,
é obrigatório o convite a, no mínimo, mais um interessado, enquanto
existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações (art. 22,
§ 6º). Segundo a doutrina, não é obrigatório que o novo interessado
esteja exclusivamente dentre os cadastrados, podendo o convite ser
dirigido para não cadastrado.

 Essa regra da lei é para evitar que fiquem chamando sempre os
mesmos três interessados e não criar uma “panelinha” de licitantes.
Assim, no convite, tem de haver sempre mais um licitante
diferente.
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 Quando, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos
convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de licitantes,
essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo,
sob pena de repetição do convite (art. 22, § 7º). Ou, se preferir, pode a
Administração revogar a licitação.

 Nesse caso, não é preciso escolher outra modalidade de licitação se não
tiver, pelo menos, três. Basta justificar e continuar com o convite.

 

 Em que pese a lei admitir a realização de licitação pela modalidade
convite com dois licitantes, quando não houver, pelo menos, três
interessados, deve-se atentar para o entendimento do TCU no sentido
de que, no convite, deve haver a apresentação de, no mínimo, três
propostas válidas. Vejamos a Súmula no 248 do TCU:

» Não se obtendo o número legal mínimo de três propostas aptas
à seleção, na licitação sob a modalidade Convite, impõe-se a repetição
do ato, com a convocação de outros possíveis interessados ressalvados
as hipóteses previstas no § 7º do art. 22 da Lei no 8.666/1993.
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 Também não é possível licitação deserta no caso de convite.

 A licitação deserta é uma hipótese de licitação dispensável em que o
agente público pode decidir não realizar licitação por motivo de
ausência de interessados à licitação anterior e esta, justificadamente,
não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas
todas as condições preestabelecidas. Assim, no convite, se for enviada
a carta-convite e nenhum interessado enviar proposta, deve ser
repetido o procedimento. (Orientação Normativa no 12/2009/AGU.
Decisões TCU no 274/94-Plenário, no 56/2000-Segunda Câmara;
Acórdãos no TCU 1.089/2003-Plenário e no 819/2005-Plenário)

 

Concurso

 É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha
de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de
prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios
constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência
mínima de 45 dias.

 É o caso, por exemplo, da modalidade para escolha de um concurso de
monografias ou projeto arquitetônico de novo prédio a ser construído.

 Os contratos para a prestação de serviços técnicos profissionais
especializados deverão, preferencialmente, ser celebrados mediante a
realização de concurso, ressalvados os casos de inexigibilidade de
licitação, em que haverá contratação direta sem licitação (art. 13, § 1º).
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 No concurso, os critérios de julgamento serão definidos pelo edital.

 A Lei no 8.666/1993 não detalhou muito bem como seriam as fases do
concurso.

 Em verdade, essa lei se preocupou mais com licitações para compras
e serviços, por isso, detalhou bem a concorrência, a tomada de preços
e o convite. Mas é certo que a modalidade concurso terá uma fase inicial
de edital fixando as condições, com posterior fase de análise dos
trabalhos, homologação e adjudicação final.

 

Leilão

 Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a
venda de bens móveis inservíveis para a Administração (qualquer
valor) ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados a quem
oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação ou para a
venda de bens móveis avaliados, isolada ou globalmente, em quantia
não superior a R$ 650.000,00 (com o Decreto no 9.412/2018, esse valor
foi atualizado para R$ 1.430.000,00).
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 A concorrência é a modalidade utilizada para adquirir ou alienar
imóveis. Contudo, o leilão também pode ser utilizado para alienação de
bens imóveis da Administração Pública, desde que a aquisição haja
derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento
(art. 19).

 A dação em pagamento é a forma de quitação de dívida por meio
diverso daquele inicialmente previsto, em que o credor pode consentir
em receber prestação diversa da que lhe é devida, regulada pelo
art. 356 do Código Civil.

 

 É possível utilizar o leilão para venda de imóveis que tenham sido
adquiridos por dação em pagamento ou decorrentes de procedimento
judicial.

 Leilão para venda de imóveis é exceção. Venda de imóveis, como regra,
será a concorrência.

 Mas, se o imóvel foi adquirido em uma dessas duas situações vistas,
poderá ser vendido por leilão ou, também, pode o órgão utilizar a
concorrência.
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Pregão

 A modalidade pregão não está prevista na Lei no 8.666/1993.
Foi criada pela Medida Provisória no 2.026/2000, convertida na Lei
no 10.520/2002.

 O pregão tem por finalidade a aquisição de bens e serviços comuns.

 De acordo com a lei, bens e serviços comuns são aqueles que podem ter
padrões de qualidade e desempenho indicados com as condições usuais
do mercado, como, por exemplo, materiais de escritório, limpeza,
aquisição de café, serviços de manutenção de elevadores e segurança,
contratação de serviços de coleta seletiva, reciclagem e transporte final
de resíduos, aquisição e instalação de ar-condicionado etc.

 

 Em 2019, foi acrescentado, na Lei do Pregão, que a convocação dos
interessados será efetuada por meio de publicação de aviso na
imprensa oficial e em sítio eletrônico oficial do respectivo ente
federativo, facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
alternativamente, a utilização de sítio eletrônico oficial da União,
conforme regulamento do Poder Executivo federal.
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 Assim, foi retirada a possibilidade de publicação do edital em jornal de
grande circulação, sendo agora publicado na imprensa oficial e em sítio
eletrônico oficial, conforme ilustração a seguir.

 

 O pregão poderá ser utilizado para qualquer valor de contratação; não
há imposição de limites, desde que se trate de bens e serviços comuns.

 Se for de alta complexidade; se, para descrever o objeto, for preciso dar
muitos detalhes, medidas, especificações etc., não caberá o pregão.

 O critério de julgamento (tipo de licitação) será sempre o menor
preço.

 Uma das peculiaridades do pregão é a inversão de fases, em especial,
entre julgamento e habilitação.
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 A lei estabelece que, primeiro, deve ser realizado o julgamento, com a
escolha da proposta mais vantajosa e, posteriormente, será feita a
habilitação do licitante vencedor. Se o vencedor estiver com todos os
documentos de habilitação, haverá a adjudicação do objeto licitado.

 Contudo, se o vencedor não atender aos requisitos de habilitação
fixados no edital, será desclassificado, sem prejuízo de aplicação de
penalidades, devendo ser examinada a documentação do licitante
seguinte.

 

 Vamos ver uma comparação das fases com a modalidade concorrência:
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 É mais eficiente, primeiro, você julgar para, depois, fazer a habilitação
do vencedor. Para que habilitar todos os licitantes, se é para escolher a
proposta mais vantajosa?

 Escolhida a melhor proposta, se estiver com a documentação completa,
o pregoeiro já faz a adjudicação e remete para a autoridade que fará
a homologação.

 Note que, no pregão, também invertem as fases de homologação e de
adjudicação.

 Porém, se a melhor proposta não estiver com a documentação de
habilitação completa, será desclassificada, e o pregoeiro poderá
examinar a documentação do licitante seguinte, dando sequência.

 

 E, ainda, há outro ponto fundamental na fase de julgamento! Existe a
combinação de propostas escritas e lances verbais.

 “Como isso ocorre?”

 O pregoeiro selecionará a proposta de menor preço e todas as outras
que são, em até 10%, de valor maior, convidando-as para uma sessão
de lances verbais para que possam apresentar novos lances verbais
e sucessivos.

 A ideia da fase de lances é para os licitantes apresentarem novas
propostas (agora verbais) e reduzir o valor apresentado na proposta
escrita.
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 Nessa fase, o primeiro a dar lance verbal será o autor da proposta que
apresentou o menor preço, e os demais licitantes podem dar novos
lances para cobrir a proposta de outro. O pregoeiro tem de estimular
essa competição entre os interessados.

 Essa fase de lances verbais deve acontecer no pregão. Por isso, a lei
estabelece que não havendo, pelo menos, três ofertas nas condições
definidas anteriormente, poderão os autores das melhores propostas
(de qualquer valor), até o máximo de três, oferecer novos lances
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

 

 No pregão, assim que for declarado o vencedor, qualquer licitante
pode manifestar a intenção de recorrer. Esse é o prazo para
interpor o recurso. O prazo de três dias é para apresentar as razões
do recurso.

 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante de recorrer
importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto
da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.

 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
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Vedações ao pregão (art. 5º)

 O art. 5º da Lei do Pregão estabelece as seguintes vedações no
procedimento licitatório:

I. garantia de proposta;

II. aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação
no certame, e

III. pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a
fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua
reprodução gráfica, e aos custos de utilização de recursos de
tecnologia da informação, quando for o caso.

 

 Assim, não se pode exigir que os licitantes tenham de apresentar
garantia para poderem participar.

 Não pode obrigar os licitantes a adquirirem o edital (compra, se
quiser).

 Não pode haver pagamento de taxas e de emolumentos (despesas
cartorárias), exceto se a pessoa quiser comprar o edital, sendo cobrado
o preço de custo de sua produção.
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Pregão eletrônico

 O pregão eletrônico tem a mesma ideia (raiz) do pregão presencial
(inversão de fases e novos lances após os lances iniciais), com as
adaptações para o mundo virtual.

 Podemos citar duas vantagens do pregão eletrônico em relação ao
pregão presencial:

» há ampliação da competição, na medida em que qualquer interessado,
em qualquer local do país, ou no exterior, que tenha acesso a internet
pode participar;

» os licitantes não se encontram.

 

 No pregão eletrônico, os licitantes não se encontram presencialmente
e, portanto, não poderão combinar propostas.

 Assim, cada participante recebe senha e chave de acesso. É possível
saber quantos participam, mas não exatamente quem são os
participantes.

 Na esfera federal, foi editado, inicialmente, o Decreto no 5.450/2005,
que regulamentava o pregão eletrônico em âmbito federal. Contudo,
o Decreto no 5.450/2005 foi revogado pelo Decreto no 10.024/2019,
que, também, trouxe algumas novidades interessantes.
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 O novo decreto de pregão eletrônico 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. Note que, expressamente, admite-se o
pregão para SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA (serviços de baixa
complexidade). Lembre-se que são serviços e, não, obras de
engenharia (art. 1º).

 

 Fixou também o decreto que, 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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 Nesses casos, o pregão presencial é exceção, pois o decreto
estabelece que será admitida, excepcionalmente, mediante prévia
justificativa da autoridade competente, a utilização da forma de pregão
presencial ou a não adoção do sistema de dispensa eletrônica, desde
que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem
para a Administração na realização da forma eletrônica.

 

 Nesses casos, o pregão presencial é exceção, pois o decreto
estabelece que será admitida, excepcionalmente, mediante prévia
justificativa da autoridade competente, a utilização da forma de pregão
presencial ou a não adoção do sistema de dispensa eletrônica, desde
que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem
para a Administração na realização da forma eletrônica.
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 É importante saber os princípios que constam no decreto. Vejamos:

Art. 2º O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, do
desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da
competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são
correlatos.

§ 1º O princípio do desenvolvimento sustentável será observado nas
etapas do processo de contratação, em suas dimensões econômica,
social, ambiental e cultural, no mínimo, com base nos planos de gestão
de logística sustentável dos órgãos e das entidades.

 

§ 2º As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, resguardados o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a
segurança da contratação.

 E, agora, está no art. 4º do novo decreto: é vedado para contratação de
obras, porque implicitamente demandam maior complexidade;
locações imobiliárias e alienações (vendas) também, já que o pregão é
somente para aquisição de produtos ou de serviços. Além disso, é
vedado para bens e serviços especiais, ou seja, aqueles de maior
complexidade e que são incompatíveis com o pregão.
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Art. 4º O pregão, na forma eletrônica, não se aplica a:

I. contratações de obras;

II. locações imobiliárias e alienações; e

III. bens e serviços especiais, incluídos os serviços de engenharia
enquadrados no disposto no inciso III do caput do art. 3º.

 

 A realização do pregão, na forma eletrônica, observará as seguintes
etapas sucessivas (art. 6º):

I. planejamento da contratação;

II. publicação do aviso de edital;

III. apresentação de propostas e de documentos de habilitação;

IV. abertura da sessão pública e envio de lances, ou fase competitiva;

V. julgamento;

VI. habilitação;

VII. recursal;

VIII. adjudicação;

IX. homologação.
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Critérios de julgamento das propostas

 Os critérios de julgamento empregados na seleção da proposta mais
vantajosa para a Administração serão os de menor preço ou maior
desconto, conforme dispuser o edital.

 Bem, o critério de menor preço não é novidade, já que é o critério
determinado pela Lei no 10.520/2002. Já o critério do maior desconto é
uma novidade, mas que não deixa de ser uma seleção pelo menor preço.

 Pelo maior desconto, a Administração Pública apresenta um preço
máximo, e será vencedor o licitante que oferecer o maior desconto
sobre o preço apresentado. Então, ao final, o maior desconto (menor
preço) ganhará.

 

Autoridade competente

 Art. 13. Caberá à autoridade competente, de acordo com as atribuições
previstas no regimento ou no estatuto do órgão ou da entidade promotora
da licitação:

I. designar o pregoeiro e os membros da equipe de apoio;

II. indicar o provedor do sistema;

III. determinar a abertura do processo licitatório;

IV. decidir os recursos contra os atos do pregoeiro, quando este mantiver
sua decisão;

V. adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;

VI. homologar o resultado da licitação;

VII. celebrar o contrato ou assinar a ata de registro de preços.
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 Agora um ponto muito importante! Pode haver um sigilo inicial do
preço a ser pago pela Administração Pública. Estabelece o decreto que
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 (art. 15).

 O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação será
tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do
envio de lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos
quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das
propostas.

 

Dispensa eletrônica

 Por fim, um outro ponto interessante do decreto é a dispensa eletrônica.
No entanto, o próprio decreto não a detalhou muito bem.

 Quando há uma contratação direta em razão do pequeno valor com base
no art. 24, I e II, da Lei no 8.666/1993, o que se tem feito é o órgão não
fazer nenhuma seleção (competição), escolhe diretamente quem será
contratado e junta ao processo três orçamentos para demonstrar que
contratou pelo preço razoável.

 A partir da dispensa eletrônica (apelidada de pregãozinho), quando for
caso de contratação direta, com base no art. 24, I e II, da Lei nº 8.666/
1993, o órgão/entidade deverá fazer uma espécie de competição,
de modo que qualquer interessado possa oferecer lance para a
contratação de pequeno valor.
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Registro de Preços: definição e contexto inicial

Trata-se de cadastro de produtos e fornecedores, selecionados mediante
prévio processo de licitação, para eventual e futura contratação de bens
e serviços por parte da Administração.

(TCU, 2010.)

 

 O Registro de Preços (RP) é um procedimento que pode ser realizado

por concorrência (art. 15 da Lei no 8.666/1993) ou pregão (art. 11 da

Lei no 10.520/2002), que são as modalidades aplicáveis.

 A intenção, ao fim, é 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 RP 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 RP 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
no 8.666/1993). No âmbito federal, atualmente, é o Decreto no 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 distrital no 39.103/2018 é uma cópia da norma federal.

 

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

 A Lei no 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 no 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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 Perceba que, na legislação federal, não é previsto o uso do Sistema de
Registro de Preços (SRP), para contratação de obras. Nesse sentido,
é importante dizer que o TCU já refutou o uso do procedimento para
obras de engenharia (Acórdão no 3.065/2014, do Plenário). Nas esferas
estaduais, também há certa resistência ao uso do SRP. Em São Paulo,
por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado editou a Súmula no 31,
que afirma:

“Em procedimento licitatório, é vedada a utilização do Sistema de
Registro de Preços para contratação de serviços de natureza
continuada”.

 

 Decreto no 36.519, de 28 de maio de 2015: Regulamenta o Sistema de
Registro de Preços no DF.

 Parecer Normativo no 878/2013 – PROCAD/PDGF.

“O registro de preços é o instrumento destinado à eficiência no
gerenciamento dos processos de contratação pública, por meio do qual
o vencedor da licitação assina ata de registro de preços,
comprometendo-se a oferecer por preço unitário o objeto licitado,
de acordo com as necessidades da Administração, dentro de
quantidade prefixada no edital e dentro de prazo também fixado nele,
que não pode ultrapassar um ano.” (Marçal Justen Filho)
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SRP – conceitos básicos

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

 Trata-se de documento vinculativo, obrigacional, com característica de
compromisso para futura contratação, em que se registram preços,
fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas,
conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e nas
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 o quanto que o poder público entende que deverá
contratar. É também o compromisso de o licitante vencedor, caso seja
demandado, atender àqueles 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 a entidade da
Administração Pública 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 a 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 distrital no 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 RPs do DF. Preste
atenção a isso, ok?
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 O não participante (também chamado de Órgão Extraordinário
carona, ou carnoneiero) é o órgão ou a entidade da Administração
Pública que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da
licitação, atendidos aos 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.
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Objetos licitáveis

 Cumpre destacar, logo de imediato, a seguinte passagem da Lei
no 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 distrital no 39.103/2018 coloca as seguintes
situações em que o Registro de Preços seria possível (art. 3o, com
destaques da nossa parte):
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 Nesse quadro, o Decreto distrital no 39.103/2018 coloca as seguintes
situações em que o Registro de Preços seria possível (art. 3o, 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;

 Cabe ressaltar que o Decreto distrital no 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 no 7.581/2011, a saber:
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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.
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SRP – 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. Essas 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 combatida 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 no 8.666/1993). Caso fosse
utilizada uma dessas duas, 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 da entidade (art. 6º § 1º e caput do art. 7º do
Decreto distrital no 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 esse tipo (inciso X
do art. 4º da Lei no 10.520/2002).

 Essencialmente, a responsabilidade pela condução do processo
licitatório é do órgão gerenciador. De acordo com o Decreto
no 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:

[...]
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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;

 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
distrital no 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.
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 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.

 De toda maneira, para o TCU, o padrão seria a aquisição por item
(Acórdão no 1.680/2015 – Plenário, por exemplo.), em licitações para
RP, uma vez que isso aumentará a competitividade, presumivelmente.
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 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 a todas essas
demandas, mas é mais provável que, se você separar isso em itens, mais
gente possa oferecer os produtos e atender ao 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:

» 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;
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» 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.

 

 O Decreto no 39.103/2018 traz, ainda, importantes observações acerca
do conteúdo do edital da licitação para RP, que deverá conter no
mínimo:

» a especificação ou a 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.
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 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 no 757/2015 – Plenário):

» à luz do art. 9º, inciso III, in fine, do Decreto no 7.892/2013,
a possibilidade de adesão para órgão não participante (ou seja,
que não participou dos procedimentos iniciais da licitação) não é
obrigatoriedade a constar, impensadamente, em todos os editais de
pregões para Registro de Preços, ao contrário do que
corriqueiramente é possível observar, mas, sim, medida anômala e
excepcional, 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: essa 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 no 39.103/2018). Contudo,
não há obrigatoriedade de que isso (locais diferentes) seja
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
prevê-las, como forma de afugentar os “aventureiros”, que,
certamente, ficarão receosos em participar da licitação, já que
poderão sofrer punições; e,

» realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade: o RP valerá por até 12 meses. Importante, então, que
sejam realizadas pesquisas, para confirmar que a vantajosidade
presente na licitação se mantém.

 

Lei Federal no 8.666/1993 (art. 15)

 As compras devera o, sempre que      vel, “ser processadas atrave s
de Sistema de Registro de Preços”;

 Validade do registro na o superior a um ano;

 A existe ̂ncia de preços registrados   o obriga a             o
a firmar as           es que deles podera o advir, ficando-lhe facultada
a utili aça o de outros meios.
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Sistema de Registro de Preços (SRP) – aspectos relevantes

Decreto no 36.519, de 28/5/2015

Art. 2o Para os efeitos deste Decreto são adotadas as seguintes definições:

Sistema de Registro de Preços (SRP): conjunto de procedimentos
relativos ao registro formal de preços da prestação de serviços e da
aquisição de bens para contratações futuras.

Ata de Registro de Preços: documento vinculativo, obrigacional, com
característica de compromisso para futura contratação, em que se
registram preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a
serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento
convocatório e nas propostas apresentadas.

 

Órgão Gerenciador: a Subsecretaria de Licitações (SULIC) da
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLAG)
ou órgão ou entidade da Administração Pública do Distrito Federal que
esteja excepcionalizado do regime de centralização de licitações, que será
responsável pela condução do conjunto de procedimentos para o registro
de preços e pelo gerenciamento da ata de registro decorrente do SRP.

Órgão participante: órgão ou entidade da Administração Pública que
participa do registro de preços e integra a respectiva ata até o limite de
sua quota;

Órgão ou entidade não participante: órgão ou entidade da
Administração Pública que, por não ter participado do registro de
preços, faz adesão à ata de registro de preços;
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Intenção para Registro de Preços (IRP): procedimento realizado em
sistema eletrônico de licitações pelo qual se registra a intenção de
participar de processo licitatório para Registro de Preços de outros
órgãos na condição de “participante” do Registro de Preços.

Painel de Mapa de Pre os da Secretaria de Estado de Fazenda do
Distrito Federal: banco de preços referencial que utiliza valores das
Notas Fiscais Eletrônicas (Nfe) para pesquisas de preços de mercado em
compras do Distrito Federal;

 

Art. 3o O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado quando:

I. as características do bem ou serviço ensejarem necessidade de
contratações frequentes;

II. aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou
contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em
regime de tarefa for conveniente;

III. a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a
mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo, for
conveniente; ou

IV. a natureza do objector impossibilitar a definição prévia do
quantitativo a ser demandado pela Administração.
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Art. 6o Compete ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de
controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o
seguinte:

[...]

III. conceder prazo máximo de 5 dias úteis, prorrogável,
excepcionalmente uma vez, por igual período, contado a partir do
envio da comunicação eletrônica de abertura de processo de registro
de preços, para que os órgãos interessados possam fazer análise de
suas expectativas de demandas e encaminhar os respectivos
termos de alteração de demanda justificados e aprovados pelo
ordenador de despesa da entidade demandante.

 

Art. 25. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro
de preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública não participante do registro, mediante
anuência do órgão gerenciador, em que é assegurada a preferência das
adesões aos órgãos e entidades do Distrito Federal.

[...]

 2o As aquisições e/ou contratações adicionais a que se refere este artigo
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a um dos quantitativos
dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
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SRP – principais aspectos

Decreto no 36.519, de 28/5/2015

Adesão

Art. 7o Compete exclusivamente à Subsecretaria de Logística da
Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização,
por ser responsável pelo registro de preços no sistema de compras: [...]

VIII. aderir a atas de outras entidades, de outros Poderes, de
estados-membros e de municípios, que tenham, em tese, a
mesma escala potencial de contratações e contenham
mecanismos de publicidade de licitações e contratações
públicas iguais ou superiores ao desta entidade federativa,
respeitadas as exceções constantes do  2o do art. 3o.

 

(art. 3o [...]  2o O disposto no inciso II do  1o não se aplica aos objetos
diretamente vinculados às atividades finalísticas de órgão legalmente
excepcionalizado por ato do Governador, hipótese em que o Sistema de
Registro de Preços poderá ser adotado por este, a fim de incluir a
demanda das suas entidades vinculadas ou dos órgãos e entidades
demandantes de seus serviços.)
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Art. 28. [...]

 1o – No Distrito Federal, apenas a Subsecretaria de Logística, da
Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização,
poderá realizar adesões a atas da União, outros entes estaduais
e municipais, incluídos os demais Poderes, observado o disposto no  2o

do art. 3o.

Art. 29. Os processos administrativos relativos a adesões a atas de
registro de preços por órgãos ou entidades do Distrito Federal deverão
observar o disposto no art. 28 e conter o seguinte:

 

I. restrição a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados
na ata de registro de preços, por órgão ou entidade;

II. comprovação da vigência da ata de registro de preços;

III. termo de referência que demonstre a adequação da demanda às
especificações constantes do edital da ata de registro de preços;

IV. comprovação da compatibilidade do preço com os praticados no
mercado;

V. obediência às regras de pagamento estipuladas pelo órgão
gerenciador da ata no edital, desde que não estejam em conflito com
as regras vigentes no Distrito Federal;

VI. comprovação de existência de recursos orçamentários para atender
à demanda;
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I. restrição a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados
na ata de registro de preços, por órgão ou entidade;

II. comprovação da vigência da ata de registro de preços;

III. termo de referência que demonstre a adequação da demanda às
especificações constantes do edital da ata de registro de preços;

IV. comprovação da compatibilidade do preço com os praticados no
mercado;

V. obediência às regras de pagamento estipuladas pelo órgão
gerenciador da ata no edital, desde que não estejam em conflito com
as regras vigentes no Distrito Federal;

VI. comprovação de existência de recursos orçamentários para atender
à demanda;

 

VII. instrução do processo com cópias do edital, da ata de registro de
preços à qual se pretende aderir e dos atos de adjudicação e
homologação publicados na Imprensa Oficial;

VIII. minuta contratual em conformidade com os padrões vigentes no
Distrito Federal;

IX. manifestação de interesse da autoridade competente em aderir à ata
de registro de preços, dirigida ao órgão gerenciador e ao fornecedor
adjudicante;

X. anuência do órgão gerenciador da ata;
XI. assentimento do fornecedor e cópia da proposta formal, que

contenha as especificações, as condições e os prazos para
o fornecimento dos bens ou serviços, em conformidade com o edital
e a ata de registro de preços;
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XI. documento de representação devidamente autenticado;

XII. prova da regularidade jurídica, tributária, trabalhista e
econômico-financeira; e

XIII. manifestação conclusiva da assessoria jurídica ou unidade similar
do órgão ou entidade que pretender a contratação.

Art. 26. A assinatura dos contratos decorrentes de adesão a Atas de
Registro de Preços e IRP é de competência do Secretário de Estado,
Administrador Regional ou do dirigente máximo da entidade, e constitui
ato indelegável.

 

Registro de Preços

Parecer Normativo no 622/2015 – PROCAD/PDGF

(DODF de 25/8/2015)

 Antieconômico exigir que os entes pu blicos armazenassem bens em
quantidade superior a s suas necessidades;

 A Administrac  a o Pública na o pode ter suas atividades interrompidas em
virtude de falta de insumo;

 O Registro de Preços e um sistema (na o é uma modalidade de licitaça o);

 Desnecessidade de       o          ria;
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Registro de Preços

Parecer Normativo no 622/2015 – PROCAD/PDGF

Adesão

 Restriça o a    % (cem por cento) dos quantitativos registrados na ata
de registro de preços, por o r a o ou entidade;

 Comprovação da vigência da ata;

 Observância do prazo legal para contratar, contado da adesão;

 Termo de referência que demonstre a adequação da demanda às
especificações do edital pertinente à ata;

 

 Comprovaça o da compatibilidade do preço com o mercado;

 Observância das regras de pagamento do órgão gerenciador (desde que
não sejam conflitantes com a legislação do DF);

 Comprovaça o de existência de recursos orçamenta rios;

 Instrução do processo com cópias do edital, da ata de registro de preços
e dos atos de adjudicação e homologação;

 Minuta contratual em conformidade com os padro es do Distrito Federal;

 Manifestação de interesse da autoridade competente para aderir a ata,
dirigida ao órgão gerenciador e ao fornecedor;

 Anuência do órgão gerenciador;
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 Assentimento do fornecedor e cópia da proposta formal;

 Documento de representação da pessoa jurídica autenticado;

 Regularidades jurídica, trabalhista, tributária e econômico-financeira;

 Manifestação conclusiva da assessoria jurídica.

 

Orçamento

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:

I. Direito Tributário, Financeiro, Penitenciário, Econômico e Urbanístico;

II. Orçamento;

[...]

XI. Procedimentos em matéria processual.
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Lei no 4.320, de 17/3/1964

Estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após
sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito
adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos
comprobatórios do respectivo crédito.

 

 1o Essa verificação tem por fim apurar:

I. a origem e o objeto do que se deve pagar;

II. a importância exata a pagar;

III. a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

 2o A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços
prestados terá por base:

I. o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

II. a nota de empenho;

III. os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço.
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Lei Orgânica do Distrito Federal

Promulgação: 8/6/1993.

Publicação: DODF de 9/6/1993 – Suplemento. 

Título I

Dos Fundamentos da Organização dos Poderes e do Distrito Federal

Art. 1o O Distrito Federal, no pleno exercício de sua autonomia política,
administrativa e financeira, observador os princípios constitucionais,
reger-se-á por esta Lei Orgânica.

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição
Federal e desta Lei Orgânica.

 

Seção I

Da Competência Privativa

Art. 15. Compete privativamente ao Distrito Federal: [...]

IX. elaborar e executar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e
o orçamento anual;

Seção III

Da Competência Concorrente

Art. 17. Compete ao Distrito Federal, concorrentemente com a União,
legislar sobre:

I. direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

II. orçamento;
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Lei no 5.602, de 30/12/2015 – DODF no 250, de 31/12/2015

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Distrito Federal para o
quadriênio 2016-2019.

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre o Plano Plurianual do Distrito Federal para
o quadriênio 2016-2019, em cumprimento ao disposto no art. 149,
inciso I e   1o e 2o, da Lei Orgânica do Distrito Federal.

 1o O plano plurianual (PPA) é o instrumento de planejamento
governamental que define diretrizes, programas, ações, objetivos, metas
e indicadores com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão
das políticas públicas.

 

Lei no 6.216, de 17 agosto de 2018

(Autoria do Projeto: Poder Executivo)

DODF no 158 (Suplemento), de 20/8/2018

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro
de 2019 e dá outras providências.
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Art. 1o Esta Lei estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício
de 2019, contendo:

I. a organização e a estrutura do orçamento;

II. as metas e prioridades da administração pública distrital;

III. as diretrizes para elaboração do orçamento;

IV. as disposições relativas a despesas com pessoal, encargos sociais
e benefícios aos servidores, empregados e seus dependentes;

V. as diretrizes para execução e alteração do orçamento;

[...]

 

Lei no 6.254, de 9 de janeiro de 2019

(Autoria do Projeto: Poder Executivo)

Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício
financeiro de 2019. O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO
SABER QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
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Art. 1o Esta Lei estima a receita do Distrito Federal para o exercício
financeiro de 2019, no montante de R$ 27.737.325.020,00 e fixa a despesa
em igual valor [...]

I. o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Distrito Federal, a seus
fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo poder público;

II. o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e
órgãos a ele vinculados, da administração direta e indireta, bem como
os fundos e fundações instituídos ou mantidos pelo poder público;

III. o Orçamento de Investimento das empresas estatais não
dependentes em que o Distrito Federal, direta ou indiretamente, detém
a maioria do capital social com direito a voto.

 

Art. 2o A receita total estimada para os Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social é de R$ 26.221.661.788,00.

As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de
outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente,
estão estimadas em:

I. recursos do Tesouro: R$ 21.222.866.849,00;

II. recursos de outras fontes: R$ 4.998.794.939,00.
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Art. 3o A despesa total dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social,
no mesmo valor da receita orçamentária constante do art. 3o, está
detalhada por órgãos orçamentários, nos quadros que integram esta Lei,
assim distribuída:

I. no Orçamento Fiscal, em R$ 17.561.407.628,00;

II. no Orçamento da Seguridade Social, em R$8.660.254.160,00.

Art. 4º A receita e despesa orçamentária do Orçamento de Investimento
são fixadas em R$ 1.515.663.232,00.

 

Resumo geral da despesa
Orçamento fiscal e seguridade social
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Decreto no 32.598, de 15/12/2010, DODF no 238,                                     
de 16/12/2010

Aprova as normas de Planejamento, Orçamento, Finanças,
Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, e dá outras
providências.

 

Capítulo IX

Da Liquidação

Art. 61. A liquidação de despesa por fornecimento de material ou
prestação de serviços terá por base as condições estabelecidas na
licitação ou ato de sua dispensa, em cláusulas contratuais, ajustes ou
acordos respectivos, e nos comprovantes da efetiva entrega e
recebimento de material, ou de prestação do serviço ou execução da
obra.

Parágrafo único. Para a liquidação da despesa, é indispensável constar do
processo:

I. nota de empenho;
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II. atestado de recebimento do material, de prestação do serviço ou de
execução da obra, emitido por agente credenciado, na primeira via do
documento fiscal, salvo nos casos previstos no §1º do artigo 64;

Nova redação dada ao Inciso II do parágrafo único do art. 61
pelo Decreto no 37.815, de 2/12/2016 – DODF de 5/12/2016.

II. atestado de recebimento do material, de prestação do serviço ou de
execução da obra, emitido por agente credenciado, na primeira via do
documento fiscal, salvo nos casos previstos no § 1o do artigo 64 e no
caso de o processo ter sido iniciado por meio do Sistema Eletrônico
de Informações – SEI;

 

II. atestado de recebimento do material, de prestação do serviço ou de
execução da obra, emitido por agente credenciado, na primeira via do
documento fiscal, salvo nos casos previstos no §1º do artigo 64;

Nova redação dada ao Inciso II do parágrafo único do art. 61
pelo Decreto no 37.815, de 2/12/2016 – DODF de 5/12/2016.

II. atestado de recebimento do material, de prestação do serviço ou de
execução da obra, emitido por agente credenciado, na primeira via do
documento fiscal, salvo nos casos previstos no § 1o do artigo 64 e no
caso de o processo ter sido iniciado por meio do Sistema Eletrônico
de Informações – SEI;
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Fica acrescentado o inciso VII ao parágrafo único do art. 61
pelo Decreto no 37.815, de 2/12/2016 – DODF de 5/12/2016.

VII. documento eletrônico atestando o recebimento do material,
a prestação do serviço ou a execução da obra, relativo a um ou mais
documentos fiscais, assinado por servidor ou comissão designado
para tal ato, nos casos de os processos Sistema Eletrônico de
Informações – SEI.

VIII. terem sido iniciados por meio do Art. 62. A NL deverá ser emitida
após a regular liquidação da despesa.

 

Capítulo X

Do Pagamento

Art. 63. O pagamento de despesa somente será efetivado após sua
regular liquidação e emissão de Previsão de Pagamento – PP, observado
o prazo de 3 (três) dias úteis antes da data do vencimento da obrigação,
contado o dia da emissão, e será centralizado no órgão central de
administração financeira para a Administração Direta.
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O Decreto no 32.598/2010 traz ainda:

Execução

Art. 41. Nos contratos para execução de obras e prestação de serviços
designar-se-á, de forma expressa:

[...]

II. o executor ou executores, a quem caberá supervisionar, fiscalizar
e acompanhar a execução, bem como apresentar relatórios
quando do término de cada etapa ou sempre que solicitado pelo
contratante.

 

§ 1o A supervisão técnica de contratos de obras será de competência do
órgão contratante.

§ 2o A designação do executor e do supervisor técnico somente
produzirá efeitos após a publicação do extrato de que trata o artigo 33
(extrato do contrato) e do ato de designação e ciência dos mesmos.
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 4o É facultada a indicação de um mesmo executor para até três
contratos ou convênios, salvo situações excepcionais, devidamente
justificadas pelo dirigente máximo do órgão ou entidade, não sendo
vedada a designação de mais de um executor para o mesmo convênio
ou contrato.

 4o É facultada a indicação de um mesmo executor ou supervisor para
mais de um contrato, não sendo vedada a designação de mais de um
executor ou supervisor para o mesmo convênio ou contrato.

 

Decreto Distrital no 32.598/2010

Art. 41 – II

 3o O executor de que trata o inciso II deste artigo representará a
Administração na fiscalização e acompanhamento do contrato, devendo
tal indicação recair sobre agente público ou comissão especialmente
designados para tal atividade, que possuam qualificação técnica
condizente com a complexidade e especificidade do objeto contratado.
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Decreto Distrital no 32.598/2010

Art. 41 – II

 5o É da competência e responsabilidade do executor:

I. verificar se o cronograma físico-financeiro das obras e serviços ou a
aquisição de materiais se desenvolvem de acordo com a respectiva
Ordem de Serviço e Nota de Empenho;

II. prestar, ao ordenador de despesa, informações necessárias ao cálculo
do reajustamento de preços, quando previsto em normas próprias;

 

III. dar ciência ao órgão ou entidade contratante, sobre:

a) ocorrências que possam ensejar aplicação de penalidades ao
contratado;

b) alterações necessárias ao projeto e suas consequências no custo
previsto;

IV. atestar a conclusão das etapas ajustadas;

V. prestar à unidade setorial de orçamento e finanças, ou equivalente,
informações quanto ao andamento das etapas, para atualização do
SIAC/SIGGo;
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VI. verificar a articulação entre as etapas, de modo que os serviços
não sejam prejudicados;

VII. remeter, até o 5o (quinto) dia útil do bimestre subsequente,
relatório de acompanhamento das obras ou serviços contratados ao
órgão ou entidade contratante, ao órgão responsável pela
supervisão técnica e à unidade setorial ou seccional de
planejamento;

VIII. receber obras e serviços, ouvido o órgão responsável pela
supervisão técnica;

IX. prestar contas, nos termos do artigo 46.

 

 9o Compete a cada ordenador de despesa analisar e atestar os reajustes
de que trata o inciso II do  5o deste artigo, e à unidade setorial de
orçamento e finanças manter atualizado o SIAC/SIGGo, nos termos do
artigo 34.

 10. Os contratos cujo valor global exceda R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais) terão como executor, preferencialmente, servidor
ocupante de cargo de provimento efetivo ou empregado permanente,
ou comissão por estes composta
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“Art. 41.

[...]

§ 10. Os contratos cujo valor global exceda R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais) terão como executor, obrigatoriamente, servidor
ocupante de cargo de provimento efetivo ou empregado permanente, ou
comissão por estes composta.

§ 11. Não poderá ser nomeado executor ou membro de comissão
executora aquele que exercer atividade incompatível com a fiscalização
de contratos ou possuir relação de parentesco, até o terceiro grau, com
sócio gerente ou administrador do contratado.

 

§ 12. É permitida a contratação de terceiros para assistir e subsidiar o
executor ou a comissão executora no exercício de suas atribuições,
quando comprovadamente necessário.”

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data da publicação.
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