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EMENTA

PARECER REFERENCIAL.
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO.
MO D A L I D A D E PREGÃO ELETRÔNICO
INTERNACIONAL. SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS. TIPO MENOR PREÇO.
ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL E SEUS
ANEXOS. OBJETO AQUISIÇÃO
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL – BOTAS DE PROTEÇÃO. ENTE
PÚBLICO INTERESSADO: CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO
FEDERAL. SUGESTÃO DE ALGUMAS
ALTERAÇÕES NA MINUTA PARA SEU
APERFEIÇOAMENTO CONFORME A
LEGISLAÇÃO E A JURISPRUDÊNCIA.

1.Algumas impropriedades apontadas a
serem sanadas na minuta de Edital de
Pregão Eletrônico Internacional, sob o
Sistema de Registro de Preços, cujo objeto
é o registro de preços para eventual
aquisição de equipamentos de proteção
individual, botas de proteção, para uso de
militares do Corpo de Bombeiros Militar
do Distrito Federal. Licitação regida pela
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto
Federal nº 10.024/2019 e Decreto Distrital
nº 39.103/2018 e, subsidiariamente, pela
Lei Federal nº 8.666/93.
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2. Impossibilidade de aplicação da Lei
Distrital nº 4.652/2011por ser
incompa vel atualmente com normas
federais que tratam do assunto, devendo
prevalecer a norma federal, exegese do
art. 24, § 4º da Cons tuição Federa, no
caso o art.40, § 5º da Lei Federal nº
8.666/93, que estabelece que a
Administração Pública poderá, nos editais
de licitação para a contratação de
serviços, exigir da contratada que um
percentual mínimo de sua mão de obra
seja oriundo ou egresso do sistema
prisional, com a finalidade de
ressocialização do reeducando, na forma
estabelecida em regulamento.(Incluído
pela Lei nº 13.500, de 2017), no caso o
REGULAMENTO FEDERAL é o DECRETO
FEDERAL nº 9450/2018. Portanto deve ser
excluído do edital o item sobre o assunto,
pois o caso em exame não trata de
prestação de serviços, mas sim de
compra.

3. Sugestão de retorno dos autos ao
interessado consulente para adequação às
prescrições legais per nentes, com base
na legislação e na jurisprudência.

 

 

I - RELATÓRIO

 

 

                                    Trata-se de consulta oriunda do Corpo de Bombeiros Militar do
Distrito Federal, por meio de sua Ilmª Comandante Geral, para análise e emissão de parecer acerca da
minuta de Edital de Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO INTERNACIONAL 73/2022-CBMDF,
sob o Sistema de Registro de Preços, Tipo menor preço, cujo objeto é o registro de preços para
eventual aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs) do po BOTA DE PROTEÇÃO,
capazes de proteger pés, tornozelos e pernas dos militares da Corporação contra os efeitos do calor,
cortes, impactos, esmagamentos, perfurações e demais riscos comumente vivenciados nas a vidades
de combate a incêndio e outras de emergência e urgência, no quan ta vo de 3.000 pares
(103421933).

 

                                    Este processo tem marcação vermelha que significa
necessidade de URGÊNCIA na sua tramitação.
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                                    Em síntese, são essas as peças acostadas aos autos:

 

 

- Relatório de Pesquisa de Preços, 3 orçamentos de empresas de março/abril/outubro de 2022,
algumas em EUROS, e ainda um Pregão de Governo de 2020 (94777462) (94777760)
(94777774,94777785,94777835) (97600666), outros 3 orçamentos não foram considerados por não
atenderem as especificações técnicas do objeto, constando informação sobre a metodologia
utilizada para o valor estimado;

- mapa compara vos de preços pesquisados (94777645), valor total es mado é de R$3.491.400,00
em 18.04.2022;

 

- minuta de Edital de Pregão Eletrônico (101490146) e seus Anexos I ao X, todos inseridos no mesmo
nº ID SEI do edital:

 

“Anexo I - Termo de Referência;

Anexo II - Modelo de proposta de preços;

Anexo I I I - Planilha de preços para equipamentos oferecidos dentro do
Brasil (modelo) - obrigatória para licitantes nacionais;

Anexo IV - Planilha de preços para equipamentos a serem importados
(modelo) - obrigatória para licitantes estrangeiros;

Anexo V - Declaração de sustentabilidade ambiental (art. 7º da Lei distrital
nº 4.770/2012) - obrigatória para todos os licitantes;

Anexo VI - Declarações obrigatórias (modelo) - exclusiva para licitantes
estrangeiros;

Anexo VII - Declaração de impossibilidade de apresentação de documentos
(modelo) - exclusiva para licitantes estrangeiros;

Anexo VIII - Minuta de Ata de Registro de Preços;

Anexo IX - Minuta de contrato de aquisição de bens (entrega integral);

Anexo X - Decreto distrital nº 26.851/2006 – regulamento de penalidades do
DF.”

 

 

                                    Figura no feito o ato de designação de Pregoeiros e de membros
de Equipes de Apoio (DODF de19.08.2022) (96102379).

 

 

                                    No caso em exame, ainda não houve confirmação de
disponibilidade orçamentária para fazer face a despesa es mada, mas a confirmação de existência de
disponibilidade orçamentária para fazer face a despesa es mada no SISTEMA DE REGISTRO DE
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PREÇOS pode ocorrer depois do certame licitatório, quando da contratação, mas antes de formalizar
(assinar) o ajuste (art. 8º, inciso IV, do Decreto Federal nº 10.024/2019).

 

 

                                    Não consta Declaração do Ordenador de Despesa para fins do art.
16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

 

 

                                    Por meio da NOTA TÉCNICA Nº 2/2023 - CBMDF/GABCG/ASJUR
(103134793), aprovado pela Chefia, a Assessoria Jurídica do ente consulente opinou pela viabilidade
jurídica da minuta de edital e sugeriu outra análise pela PGDF.

 

                                    É o relatório.

 

 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO

 

 

                                    É admissível a elaboração de parecer referencial quando houver
processos e expedientes administra vos recorrentes ou com caráter repe vo em que sejam
veiculadas consultas sobre questões com os mesmos pressupostos de fato e de direito para os quais
seja possível estabelecer orientação jurídica uniforme que permita a verificação do atendimento das
exigências legais mediante a simples conferência de atos administra vos, dados ou documentos
constantes dos autos; e que também será admi da a elaboração, de ofício, de parecer referencial de
forma preven va  ou antecipada quando, em virtude de alteração ou inovação norma va, o caráter
repe vo ou mul plicador da matéria puder impactar a atuação do órgão consul vo ou a celeridade
dos serviços administra vos, embora ainda não esteja presente a repe ção de processos e
expedientes administrativos, nos termos do art. 7º, parágrafo único da PORTARIA nº 115/2020-PGDF.

 

 

                                    Neste processo houve determinação da Chefia desta
PGDF/PGCONS de emissão de PARECER REFERENCIAL, com a respec va mo vação, a seguir
transcrita:

 

Despacho-PGDF/PGCONS (104560726) – Processo relacionado 00020-
00001119/2023-20

“Em complemento ao Despacho de distribuição (103704213) - e diante da
informação de que não há minuta-padrão para pregões internacionais
pelo Sistema de Registro de Preços, aliada à rela va frequência com que a
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pelo Sistema de Registro de Preços, aliada à rela va frequência com que a
Corporação em questão se vale da aludida modalidadade licitatória -
submeto à ilustre Subprocuradora-Geral o exame da questão para
aprovação do opinativo como parecer referencial, a fim de que as minutas
cogitadas nos autos possam ser u lizadas em outros certames, enquanto
ainda vigorar a Lei nº 10.520/2022.

GABRIEL ABBAD SILVEIRA
Procurador-Chefe”

 

 

                                    Portanto, diante da situação fática supracitada, sobre a existência
de futuras licitações em processos similares sobre a mesma matéria, a emissão do presente
PARECER REFERENCIAL tem como fundamento o art. 7º, parágrafo único, em face do seu caráter
preventivo ou antecipado.

 

 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

 

 

                                    Antes da análise das minutas apresentadas, torna-se necessário
verificar se houve o cumprimento dos requisitos preliminares indispensáveis à instauração do
procedimento licitatório.

 

 

PLANEJAMENTO DO PREGÃO

 

 

                                    Há disposição sobre os requisitos preliminares para o
Planejamento do Pregão Eletrônico, além do art. 14, no Decreto Federal nº 10.024/2019, dentre eles,
os a seguir transcritos:

 

1. - elaboração do estudo técnico preliminar, quando for necessário (art. 8º, I); e

2 - aprovação do estudo técnico preliminar pela autoridade competente ou por quem esta delegar
(art. 8º, II).

 

 

                                    Sobre esse aspecto consta expediente elaborado pelo ente
consulente in tulado Estudo Técnico Preliminar/- CBMDF/GPCIU/EXP/SELOG (94776708), firmado
em 13.05.2022, mas não constam todas as assinaturas das pessoas da Equipe de Planejamento
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citadas no final do seu texto juntado a este processo, cuja conclusão foi no sen do de que a solução é
coerente e adequada.

 

                                    Deve constar sua aprovação por ato da autoridade competente.
No caso em concreto foi aprovado pelo Comandante do Comando Especializado/CBMDF no final do
documento (94776708).

 

 

 

JUSTIFICATIVA PARA A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

 

 

                                    Deve constar no feito apresentação de jus fica vas para a
necessidade da contratação e para atendimento do Princípio do Interesse Público previsto no art. 19
LODF, podendo figurar em item do Termo de Referência. Consta no item 2-TR:

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA

“(...)

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

(...)

Nesse contexto, o Manual Básico de Combate a Incêndio do CBMDF
destaca a necessidade de todos os bombeiros envolvidos em quaisquer
ações de salvamento ou combate a incêndio estarem u lizando
Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) adequadamente.

As botas de segurança apropriadas para combate a incêndio são EPI's
des nados à proteção dos pés, tornozelos e pernas do militar. Durante a
a vidade de combate a incêndio, evitam que o calor das chamas cause
queimaduras, além de proteger contra cortes, pancadas, perfurações e
esmagamentos durante a atuação no cenário sinistrado. (CBMDF, 2013).

(...)

Um dos equipamentos essenciais nesse processo é, sem dúvida,
aquele que fornece proteção aos pés, tornozelos e pernas dos
combatentes contra os inúmeros fatores de risco presentes nos diversos

pos de ocorrências de incêndios urbanos. Ademais, as ações em
emergência do CBMDF extrapolam a área de Combate a Incêndio Urbano
e, desde 2012, a aquisição de botas para a corporação obje va que estas
possam ser utilizadas em todas as áreas de atuação do CBMDF.

(...)

Para solucionar o problema descrito, percebe-se que o indicado seria
disponibilizar aos bombeiros da corporação o seguinte material: bota de
Combate a Incêndio Urbano.

1) Bota de Combate a Incêndio - Equipamento de Proteção Individual
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(EPIs) necessário para proteger pés, tornozelos e pernas dos militares da
corporação contra os efeitos do calor, cortes, impactos, esmagamentos,
perfurações e demais riscos comumente vivenciados nas a vidades de
combate a incêndio e outras  de emergência e urgência.

O quadro abaixo demonstra de forma obje va a situação existencial de
cada item apontado:

Nº Item
Apresentação
de

fornecimento

Quantidade disponível

ou existente no CBMDF, em condições de
uso

1 Bota de combate a
incêndio par 3000

 

É importante observar que os materiais devem ser disponibilizados para
todos os militares, às expensas da Administração, visto que se tratam
de EPI's, ferramentais básicos para o desenvolvimento das a vidades
institucionais. A botas não podem ser consideradas como "uniformes",
isto é, não podem ser custeadas individualmente pelos militares, devendo a
Corporação assumir este ônus financeiro.

(...)

Portanto, sem a disponibilização de determinados EPI's para os
bombeiros militares combatentes, o serviço da Corporação não terá
condições mínimas de ser executado, fato este que prejudicará o socorro
operacional e, por conseguinte, a imagem ins tucional e a população do
Distrito Federal. Sendo assim, ressalta-se a importância deste
equipamento, que é imprescindível em todas as áreas de atuação do
CBMDF. A falta de botas pode incorrer até mesmo na interrupção de
determinadas operações de emergência em que a corporação é acionada.

 

 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

 

 

                                    A regulamentação do Sistema de Registro de Preços através de
decreto, atendidas as peculiaridades regionais, adveio de expressa determinação legal: art. 15, § 3º,
da Lei Geral de Licitações.

 

 

                                    O Sistema de Registro de Preços é regido pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93, sendo adequado para compras, através de licitação na modalidade concorrência. A
existência de preços registrados por período não superior a um ano, não obriga a Administração a
firmar contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a u lização de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência
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em igualdades de condições.

 

 

                                    Depreende-se pelo art. 15, § 3º, da Lei nº 8.666/93 que o registro
tem validade máxima de 1 (um) ano.

 

 

                                    O Decreto Federal nº 7.892/2013 (e alterações) é que rege a
matéria na esfera da Administração Pública Federal.

 

 

                                    Atualmente, regula a matéria no âmbito do Distrito Federal o
Decreto–DF nº 39.103/2018, contemplando além de aquisição de bens também prestação de
serviços. O Edital já faz referência a esse decreto expressamente no Preâmbulo.

 

 

JUSTIFICATIVA ADOÇÃO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

 

 

                                    Devem ser apresentadas jus fica vas para a adoção do Sistema
de Registro de Preços pelo ente público interessado na licitação nos autos, inclusive a referência a um
ou mais incisos do art. 3º do Decreto-DF nº 39.103/2018. Consta no item 5-TR:

 

“O presente processo de aquisição se enquadra nos pré-requisitos citados
no art. 3º, incs. I, I I e IV, do Decreto distrital nº 39.103/2018, pela
necessidade de ENTREGA INTEGRAL SOB DEMANDA AINDA NÃO DEFINIDA,
assim poderá haver necessidade de contratações frequentes com a
conveniência de entregas parceladas em quan dades não definidas
previamente, uma vez que o quan ta vo somente poderá ser definido
mediante cada demanda apresentada.”

 

 

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

 

                                    Quanto à informação sobre a previsão de disponibilidade
orçamentária não consta ainda, mas no caso em exame, a confirmação de existência de
disponibilidade orçamentária para fazer face a despesa es mada no SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS pode ocorrer depois do certame licitatório, quando da contratação, mas antes de formalizar
(assinar) o ajuste (art. 8º, inciso IV, do Decreto Federal nº 10.024/2019).
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LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

 

 

                                    O art. 16 e seus incisos I e II, §§ 1º e 4º, da Lei de
Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000 tratam da exigência de Declaração do
Ordenador de Despesa quanto à es ma va de Impacto Orçamentário-Financeiro(%) da despesa no
exercício em deva entrar em vigor e nos dois subsequentes e Declaração do Ordenador de
compa bilidade da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei
orçamentária anual e compa bilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
Ausente ainda.

 

 

                                    Registre-se, ainda, quanto à existência de outro mandamento da
Lei de Responsabilidade Fiscal, a ser cumprido conforme a proximidade da época de eleições neste
ente da Federação (se houver eleições no Distrito Federal na época, o que NÃO ocorre no
momento):

 

“Art. 42. É vedado ao tular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos
úl mos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de
despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que
tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja
suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

 Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão
considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final
do exercício.

 

 

 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

 

 

                                    O ente consulente adotou a modalidade Pregão na forma
eletrônica, deve constar no feito mo vação expressa do órgão público interessado para a escolha
dessa Modalidade de Licitação, sendo possível adotá-la se o objeto for considerando “bem comum ou
serviço comum”, cujos padrões de desempenho e qualidade estão obje vamente definidos, por meio
de especificações usuais do mercado, para fins da Lei Federal nº 10.520/2002.
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                                    Por força do ar go 1º do Decreto Distrital nº 40.205/2019,
aplica-se no Distrito Federal o Decreto Federal nº 10.024/2019 que disciplina atualmente o Pregão
Eletrônico.

 

 

                                    No caso em concreto consta jus fica va  para a opção da
modalidade de licitação PREGÃO, considerando os bens previstos como sendo bens comuns. Item 4-
TR.

 

 

                                    No que per ne à devida instrução do processo licitatório,
compete ao órgão responsável pela licitação atentar para prescrições do Decreto Federal nº
10.024/2019 e da Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/93.

 

 

ATO DE DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

 

                                    Deve constar no feito o ato de designação do Pregoeiro e
respec va equipe de apoio, com juntada de reprodução no Diário Oficial, bem como do seu Subs tuto,
observadas as determinações do art. 16, do Decreto Federal nº 10.024/2019, em destaque que o
pregoeiro e os membros da equipe de apoio serão servidores do órgão ou da en dade promotora da
licitação; e que os membros da equipe de apoio serão, em sua maioria, servidores ocupantes de cargo
efetivo, preferencialmente pertencentes aos quadros permanentes do órgão ou da en dade
promotora da licitação. Deve instruir o processo correspondente a respec va via da publicação do
ato no DODF, a qual irá comprovar a legi midade aos designados para conduzir o certame licitatório.
Já consta DODF de 19.08.2022 (96102379).

 

 

PLANILHA ESTIMATIVA

 

 

                                    Tratando-se de bens ou de serviços precisa constar no feito
Planilha es ma va de custos com orçamento detalhado sobre a composição de todos os custos
unitários (art. 7º, § 2º, II, da Lei nº 8.666/93 c/c art. 8º, inciso III, do Decreto Federal nº 10.024/2019),
custos mensais e total geral em relação a todo o período de vigência inicialmente previsto. O valor
es mado do objeto da licitação deve ser demonstrado em planilhas, de acordo com o preço de
mercado, nos termos do art. 3º, inciso XI, alínea “a” item 2, do Decreto Federal nº 10.024/2019. Deve
constar no respec vo processo licitatório, como Anexo do Edital, essa documentação para tal
fim, observando que há situações que a sua divulgação inicial não é permi da em face de ter
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caráter sigiloso.

 

 

                                    No caso em concreto, no item 8-TR há informação que o valor
estimado será SIGILOSO. A jus fica va para tal está no processo na Informação Técnica n.º 125/2022
- CBMDF/DICOA/COPLI (§ 9.4) (96101904).

 

 

                                    Segundo a instrução do feito o valor total es mado é de
R$3.491.400,00 e o unitário de R$1.163,80 (94777462) e na Planilha Orçamentária Es ma va/Mapa
Compara vo de Preços - CBMDF/GPCIU/EXP/SELOG de 18.04.2022 (94777645). Percebe-se que não é
atual, providenciar outra mais recente.

 

 

 

PESQUISA DE PREÇOS ESTIMATIVOS

 

 

                                    Registre-se que atualmente para a realização de pesquisa de
preços e elaboração da Planilha Es ma va de Custos deverão ser observadas as disposições da Lei-
DF 5.525/2015 e do seu regulamento o Decreto-DF 39.453/2018 (exceto para obras e serviços de
engenharia – art. 14), juntado inclusive Planilha Compara va de Preços pesquisados e informação do
setor competente sobre a Metodologia utilizada para tal fim.

 

 

                                    Sobre PESQUISA DE PREÇOS, per nente transcrever disposições
do DECRETO-DF Nº 39.453/2018 (não se aplica a obras e serviços de engenharia), que regulamenta a
Lei-DF nº 5.525/2015:

 

 

DECRETO-DF Nº 39.453/2018

 

“DA PESQUISA DE PREÇOS

Art. 4º A pesquisa de preços será realizada mediante a u lização dos
seguintes parâmetros:

I - relatório de pesquisa de preços de produtos com base nas informações
da Nota Fiscal eletrônica - NFe;

II - preços públicos referentes a aquisições ou contratações similares
realizadas pelo Distrito Federal e demais entes públicos;

III - pesquisa junto a fornecedores;
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IV - pesquisa publicada em mídias ou sí os especializados ou de domínio
amplo.

Parágrafo único. A opção pela u lização de outro parâmetro de pesquisa
ou método para obtenção do valor de referência deverá ser descrita e
justificada nos autos pelo gestor responsável.

Art. 5º A pesquisa de preços será realizada da forma mais ampla possível e
deverá ser composta de, no mínimo, 03 valores válidos, além de
contemplar todas as caracterís cas do objeto, incluindo referência à marca
e especificações exclusivas, quando cabível, nas hipóteses do art. 7°, § 5° da
Lei federal n° 8.666, 21 de junho de 1993.

(...)

Art. 9° O gestor responsável pela pesquisa de preços deverá apontar na
Planilha:

I - os critérios u lizados para iden ficar os valores exorbitantes ou
inexequíveis;

I I - a memória de cálculo e a metodologia aplicada para a obtenção dos
valores de referência.

Parágrafo único. A decisão para desconsiderar os valores definidos no
inciso I deste ar go deverá ser fundamentada e descrita no processo
administrativo.

Art. 10. Poderá ser admi do como valor de referência apenas o menor dos
valores ou o maior percentual de desconto ob do na pesquisa, desde que
justificado nos autos.

Art. 11. Excepcionalmente, mediante jus fica va do gestor responsável e
desde que comprovado nos autos, será admi da a pesquisa com menos de
03 preços válidos.

(...)

Art. 14. O disposto neste decreto não se aplica a obras e serviços de
engenharia, nos termos do Decreto federal nº 7.983, de 08 de abril de 2013
e suas alterações.”

 

 

                                    Foram juntadas propostas de preços, conforme Pesquisa de
Preços es ma vos, 3 orçamentos de empresas de março, abril e outubro de 2022, e um preço
público PE 2020. Requisito atendido em parte, pertinente juntar outra mais recente.

 

 

                                    Consta expediente do ente consulente, datado de 22.06.2022,
constando informação sobre a metodologia aplicada para a obtenção dos valores de referência na
observação da Planilha Compara va de Preços. Requisito atendido em parte, juntar outro mais
recente após nova pesquisa de preços.

 

 

CARÁTER SIGILOSO
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                                    O decreto do Pregão Eletrônico trouxe previsão da possibilidade
de se ins tuir o caráter sigiloso inicialmente do valor es mado da licitação em certas situações, há
exceção, nos termos do art. 15 e §§, do Decreto Federal nº 10.024/2019. Esse decreto estabelece 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; e que será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento
do envio de lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quan ta vos e das demais
informações necessárias à elaboração das propostas.

 

 

                                    Ressalte-se a exceção prevista naquela norma é quando for
adotado o critério de julgamento pelo maior desconto, em que o valor es mado, o valor máximo
aceitável ou o valor de referência para aplicação do desconto constará obrigatoriamente do
instrumento convocatório.

 

 

                                    Registre-se que na forma da Cota de aprovação da
Procuradoria-Chefe desta especializada, com acréscimo, do PARECER JURÍDICO Nº 32/2020-
PGDF/PGCONS, a “discricionariedade pela opção da adoção do SIGILO do orçamento es ma vo base
deve ser devidamente mo vada em cada caso em concreto, considerando as circunstâncias e
características do objeto de cada uma das licitações que utilizar o Edital PADRÃO em exame”.

 

 

                                    No caso em concreto, conforme mencionado, será sigiloso, sob
a jus fica va do ente consulente de que : “adoção do sigilo permite a obtenção de propostas mais
vantajosas para a administração”. Recomenda-se complementar essa jus fica va, a apresentada
NÃO está devidamente motivada.

 

 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

 

 

                                    Para contratação de serviços, cumpre consignar que normalmente
há necessidade de apresentação de Cronograma Físico Financeiro ou Cronograma de Execução dos
serviços, considerando as caracterís cas do objeto de cada certame poderá ser ou não dispensável,
exegese do art. 3º, inciso XI, alínea “a” item 3, do Decreto Federal nº 10.024/2019. No caso em
concreto, trata de COMPRA de bem para entrega integral dos bens, ou seja, sem parcelar essa
entrega, então é dispensável esse cronograma de entrega, o prazo de entrega foi fixado em 180
dias corridos a contar da assinatura do contrato.
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dias corridos a contar da assinatura do contrato.

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

 

                                    Quanto ao denominado Termo de Referência, com a indicação
das especificações do objeto de forma precisa e clara e respec va aprovação (art. 3º, inciso XI, c/c
art. 8º, inciso II, do Decreto Federal nº 10.024/2019), equivalente para serviços ao Projeto Básico da
Lei Geral de Licitações ou às especificações do objeto na compra, deve cons tuir um dos Anexos ao
Edital e ser assim in tulado. Deverá consta a aprovação da sua versão final, após alterações, pela
autoridade competente ou por quem esta delegar (art. 14, inciso II, do Decreto Federal nº
10.024/2019). Consta a aprovação da versão de TR (97734756) por ato da Diretora de Materiais e
Serviços em exercício/CBMDF (97736692). Recomenda-se que seja aprovada versão final (anexo I
do Edital), após alterações por ato do ato do Ordenador de Despesa do CBMDF.

 

 

AUTORIZAÇÃO

 

 

                                    Precisa instruir o processo licitatório expediente com a
autorização da autoridade competente para a abertura do procedimento licitatório (art. 8, inciso
V, do Decreto Federal nº 10.024/2019), o tular máximo do órgão público interessado, seu Subs tuto
legal, ou quem detenha norma va dessa competência. Presente por ato do Diretor de Contratações
e Aquisições em exercício/CBMDF (96102068).

 

 

PUBLICAÇÃO EDITAL

 

 

                                    Cabe lembrar ao órgão responsável pela licitação quanto à
necessidade de atendimento ao prazo no mínimo de 8 dias úteis, contado a par r da publicação de
aviso para a convocação dos interessados na licitação, para a apresentação das propostas, nos termos
art. 25, do Decreto Federal nº 10.024/2019.
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DO EDITAL DE LICITAÇÃO e SEUS ANEXOS

 

 

                                    Sobre o endereço www.gov.br/compras, segundo pesquisa na
internet no portal do Governo Federal o “www.comprasgovernamentais.gov.br” agora é
“gov.br/compras”, e que a migração foi concluída essa semana e todo o conteúdo da página an ga
já faz parte do portal único do Governo Federal; que essa ação está prevista no Decreto Federal nº
9.756/2019, o qual determina que todos os órgãos e en dades da administração federal deverão
mudar para o Portalgov.br até o final de 2020. Início do edital atende.

 

 

                                    Numerar o Edital em série anual atual (Edital de Pregão
Eletrônico INTERNACIONAL (S R P) nº -----/2023- Sigla do órgão), bem como cabe inserir numeração
de cada uma das suas páginas de forma sequencial, incluindo os seus anexos. Esses dados devem
constar nos Anexos, inclusive quanto ao número do respec vo Processo Administra vo Eletrônico SEI.
Confirmado que será mesmo adotado o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS indicar de forma
destacada no início do edital S R P. Corrigir a numeração da minuta de edital e nos seus ANEXOS
que cita PEI SRP nº 73/2022, já estamos no exercício de 2023.

 

 

 

                                    Registre-se que conhecimentos peculiares para determinar
disposi vos técnicos do edital e seus anexos devem ser aferidos pelo órgão competente do órgão
público interessado pela licitação, cumprindo a esta especializada consignar que os mesmos não
devem limitar a compe ção ou conferir preferências indevidamente, aspecto a ser aferido pelo setor
competente do ente interessado.

 

 

PREÂMBULO

 

 

                                    O preâmbulo deve trazer informações claras e precisas acerca da
licitação, no que tange ao número de ordem em série anual, o nome da repar ção interessada e de
seu setor, a modalidade, o regime de execução e po de licitação, a menção de que será regida por
aquela lei do pregão, pela lei geral de licitações subsidiariamente, e decretos regulamentares, o local,
dia e horário de Brasília/DF para exame e obtenção do edital, o credenciamento, o recebimento das
propostas e sessão pública (virtual) para recebimento dos lances. O preâmbulo atende essas
exigências EM PARTE. Houve previsão que o po de licitação será o MENOR PREÇO. Faltou
mencionar sobre a aplicação do horário de Brasília/DF.
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                                    Deve constar no início do edital dados sobre ato de designação
do Pregoeiro e Equipe de Apoio (publicação DODF). Requisito NÃO atendido.

 

 

                                    O Edital deve fazer menção ao Decreto-DF nº 40.205/2019 que
recepcionou o Decreto Federal nº 10.024/2019 - Pregão Eletrônico no DF, à referência àquele decreto
federal, à Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/93, bem como à Lei
Complementar Federal n. 123/2006, e ao Decreto-DF nº 39.103/2018-SRP, após essas normas citar “e
alterações posteriores”. Já é feita alusão a essas normas no edital.

 

 

OBJETO

 

 

                                    Na minuta do EDITAL, figura como objeto o seguinte:

 

“1 - DO OBJETO

1.1 Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de
proteção individual (EPIs) capazes de proteger pés, tornozelos e pernas dos
militares da Corporação contra os efeitos do calor, cortes, impactos,
esmagamentos, perfurações e demais riscos comumente vivenciados nas
a vidades de combate a incêndio e outras de emergência e urgência,
conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência
constante do Anexo I do Edital.”

 

 

 

                                    A Lei do Pregão disciplina que o objeto deve conter descrição
precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias, limitem a compe ção. Requisito atendido em parte, observando que as
quan dades e especificações estão no Anexo I-TR. Faltou citar que o po de EPI é “botas de
proteção”.

 

 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
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                                    Considerando que trata de licitação sob o Sistema de Registro de
Preços, normalmente devem constar tópicos no edital destacados com as exigências previstas no
ar go 11 sobre CONDIÇÕES PARA REGISTRO, inclusive formação de CADASTRO RESERVA, no ar go
12, PRAZO VALIDADE DA ATA SRP, art. 17 sobre situações em que é possível a REVISÃO DE PREÇOS,
condições para ADESÃO, art. 22 e §§, e para CANCELAMENTO do Registro, ar go 20 e 21, e informar
quem será o órgão Gerenciador, todos do Decreto-DF nº 39.103/2018. O edital trata desses assuntos
no Capítulo 17 em parte.

 

 

                                    No item 17.1.2.1 complementar no final, para indicar a
aplicação da sanção prevista no art. 49, inciso I, SPR do Decreto Federal nº 10.024/2019, em caso
do vencedor não assinar a ATA.

 

 

                                    Item 17.3.1, melhorar texto, conforme o art. 17, do Decreto-DF
nº 39.103/2018, para indicar o fundamento legal para eventual necessidade de REVISÃO DE
PREÇOS (Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
pra cados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições
contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.)

 

 

                                    As CONDIÇÕES PARA ADESÃO constam no item 17.5 e subitens,
as quais estão conforme o citado decreto distrital em parte:

 

- complementar sobre o disposto no art. 22, § 6º do Decreto-DF nº 39.103/2018 (§ 6º Após a
autorização do órgão gerenciador, o órgão não par cipante deverá efe var a aquisição ou
contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata”); e

 

- melhorar textos dos itens 17.5.1.2 e 17.5.1.3, de forma que esteja totalmente conforme os
disposi vos que regem a matéria, art. 22, §§ 3º e 4º do Decreto-DF nº 39.103/2018 (§ 3ºAs
aquisições ou contratações adicionais a que se refere este ar go não poderão exceder, por órgão ou
en dade, a cem por cento dos quan ta vos dos itens  do instrumento convocatório e registrados na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos par cipantes e § 4ºO instrumento
convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quan ta vo de cada item registrado  na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos par cipantes, independente do número de órgãos
não participantes que aderirem).

 

 

                                    Deve ser inserido item no edital para indicar a quan dade mínima
de unidades a ser cotada, por ITEM e/ou por LOTE, quando o certame tratar da aquisição de BENS,
nos termos do art. 9º, inciso IV, do Decreto-DF 39.103/2018. Suprir essa omissão ou jus ficar a
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nos termos do art. 9º, inciso IV, do Decreto-DF 39.103/2018. Suprir essa omissão ou jus ficar a
ausência.

 

 

                                    Quanto ao prazo de validade da Ata, já está previsto que será de
12 meses, o termo inicial a data da sua publicação no DODF. Item 17.8.1 do edital e na minuta de
ATA SRP.

 

 

                                    As hipóteses para CANCELAMENTO da ATA estão previstas no
art. 20 e 21 do Decreto-DF 39.103/2018, sendo que no inciso I do art. 20 ao dispor que o registro do
fornecedor será cancelado quando descumprir as condições da ATA de Registro de Preços permite
ampliar as situações em que poderá ser também cancelada a Ata. Já constam no Cap. 17 do edital
em parte, cabem as seguintes alterações:

 

- item 17.3.5 – substituir o termo “revogação” por “cancelamento” da ATA;

 

- item 17.4.1.4 – complementar com o disposto no art. 20, inciso IV, do Decreto-DF 39.103/2018 (IV
- sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art.
7º da Lei nº 10.520, de 2002); e

 

- item 17.4 – complementar sobre o disposto no art. 21, inciso I e II do mesmo decreto (o
cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados: I - por razão de interesse público; ou II - a pedido do fornecedor).

 

 

 

PARTICIPAÇÃO

 

 

                                    Caso em concreto trata de uma licitação INTERNACIONAL,
constam vários disposi vos específicos para viabilizar a par cipação de empresas nacionais e
também de empresa estrangeiras.

 

 

ME e EPP
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                                    Cumpre registrar que a Lei Complementar Federal n.º 123/2006
(DOU I 15.12.2006) que ins tuiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte, há disposições que conferem tratamento diferenciado a essas empresas nas licitações pública,
cabe adequar o EDITAL com as adaptações necessárias conforme disposições nos ar gos 42 ao 45,
daquela Lei Complementar Federal, no tocante a oportunidade de exigência da Regularidade Fiscal
dessas empresas, a preferência daquelas como critério de desempate, a possibilidade de apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, etc. Recomenda-se a exigência
de apresentação de declaração, sob as penas da lei, da licitante que pretenda par cipar da licitação
sob a égide daquela norma especial, de que cumpre os requisitos legais para qualificação como
microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições da Estatuto Nacional da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte de que trata aquela lei, em especial ao seu art. 3º, e que está apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido naquela lei e que não se enquadra nas situações
relacionadas no art. 4º, § 3º, da LCP n.º 123/2006. Diante da omissão do art. 43 e §§ daquela Lei
Complementar, cumpre seguir o seu regulamento que permite a fixação por meio do instrumento
convocatório, a critério do órgão ou en dade contratante, de prazo para da licitante ME ou EPP na
hipótese legal possível, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora
para essa Modalidade de licitação, registre-se que 5 minutos é o previsto na lei para o Pregão. Sobre
o assunto há o item 6.5 e subitens; item 8.2.6 e subitens; item 11.5; item 11.7 e subitens; item 14.7
e subitens.

 

 

                                    Já consta o prazo de 5 dias úteis para regularização da
documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme alteração do art. 43, § 1º da LCP
n.º 123/2006 conferida pela LCP n.º 155/2016, disposi vo com produção de efeitos já neste exercício
de 2018. Item 14.7.3.

 

 

                                    No item 6.5 inserir subitem faltante sobre situações em que
n ão poderão se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar nº
123/2006, qual seja, no caso previsto no art. 3º, § 4º, inciso XI, da LCP nº 123/2006, acrescido pela
LCP nº 147/2014:

 

“XI - cujos tulares ou sócios guardem, cumula vamente, com o
contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e
habitualidade.                     (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) “

 

 

                                    Item 11.7 complementar, nos aspectos faltantes (itens 11.7.1 e
11.7.2 texto não está conforme a norma na sua integralidade), sobre o disposto no art. 45, inciso I,
II e III, da LCP n.º 123/2006, sobre critério de desempate entre elas:
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“I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado;

II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma do inciso I do caput deste ar go, serão convocadas as

remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1o e 2o do
art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito;

I I I - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos

intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar,
será realizado sorteio entre elas para que se iden fique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.”

 

 

COTA RESERVADA

 

 

                                    Deverá ser estabelecido em certames para aquisição de bens de
natureza divisível cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme determina o do art. 48, inciso III Lei
Complementar Federal nº 123/2006 (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014), a
denominada COTA RESERVADA para en dades preferenciais, salvo se houver jus fica va em sen do
em contrário.

 

 

                                    Sobre a matéria também trata o do art. 26 e §§ da Lei-DF
4.611/2011 e seu regulamento o Decreto-DF nº 35.592/2014, no seu art. 8º, o edital deve estabelecer
COTA RESERVADA para as en dades preferenciais nas licitações para aquisição de bens, serviços e
obras de natureza divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo do objeto.

 

 

                                    Deve exis r uma jus fica va  no edital (ou no TR) para a não
des nação de COTA RESERVADA, que trata o art. 48, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006 e
Lei-DF 4.611/2011 para en dades preferenciais. Já consta no item 7.1 do edital a vedação e a
justificativa do ente consulente.

 

 

SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA
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                                    Deve constar de forma expressa item no edital acerca da não
admissão de Subcontratação total e sobre a possibilidade ou não da parcial do objeto. No item 18.7
houve a vedação da total e permitiu a parcial, mas sem indicar o respectivo percentual (%) limite.

 

 

                                    Todavia, não consta no edital item sobre a possibilidade ou não
da Subcontratação Compulsória para en dades preferenciais, que trata o art. 48, inciso II, da Lei
Complementar nº 123/2006 e a Lei-DF 4.611/2011, e em qual percentual. Suprir essa omissão.

 

 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA

 

 

                                    Se o valor es mado da licitação es var dentro do limite legal de
R$80.000,00, deverá ser uma licitação para a par cipação exclusiva de en dades preferenciais, quais
sejam: Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, de que
trata o art. 25, da Lei-DF 4.611/2011, bem como no art. 48, inciso I, da Lei Complementar Federal nº
123/2006.

 

                                    No caso em concreto, a não restou definido no edital se a
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO SERÁ GLOBAL, se porventura a decisão do Gestor for afirma va,
considerando que o valor es mado total  dessa compra está muito acima daquele patamar exigido
para licitação exclusiva para en dades preferenciais, não será possível sua adoção no caso em
concreto.

 

 

VEDAÇÕES PARTICIPAÇÃO

 

 

                                    O Cap. 3 do Edital sobre a Par cipação está conforme o art. 9º,
caput, e incisos da Lei Federal nº 8.666/93, em sua maior parte. Item 6.3 revisar texto conforme o
caput daquele artigo.

 

 

CONSÓRCIO
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                                    Quanto à par cipação de consórcio empresas, a Administração
resolveu não permi r nessa licitação no item 6.3.3.11. A jus fica va para tal vedação está no
processo na Informação Técnica n.º 169/2022 - CBMDF/DICOA/COPLI - § 2.17 (101491061).

 

 

VEDAÇÃO PARTICIPAÇÃO INDIRETA

 

 

                                               Deve constar no edital o conteúdo do art. 9º, §§ 3º e 4º da
Lei nº 8.666/93, sobre a proibição da participação indireta na licitação, a qual consiste na existência
de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor
do projeto, pessoa sica ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e
obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. Essa regra se aplica
também aos membros da comissão de licitação, no caso do pregão, ao Pregoeiro e sua equipe de
apoio. Complementar item 6 com subitem sobre o assunto.

 

 

VEDAÇÃO AUTOR DO TERMO DE REFERÊNCIA

 

 

                                    Deve constar no edital item sobre a vedação da par cipação do
autor do Termo de Referência, pessoa sica ou jurídica, que faz às vezes de Projeto Básico nessa
modalidade de licitação. Item 6.3.2.

 

 

VEDAÇÃO NEPOTISMO

 

 

                                    Observa-se que o edital traz redação equivalente à ao disposto no
art. 8º do Decreto Distrital nº 32.751/2011 que dispõe sobre a vedação do NEPOTISMO no âmbito
da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Execu vo do Distrito Federal, item 6.3.3.10 NÃO
está totalmente conforme nova redação do art. 8º daquela norma alterada pelo Decreto-DF nº
37.843/2016:

 

Decreto Distrital nº 32.751/2011

“(...)
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Art. 8º Os editais de licitações e de chamamentos públicos estabelecerão a
impossibilidade de par cipação de pessoa jurídica cujo dirigente,
administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja cônjuge,
companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade
ou afinidade, até o segundo grau, de:

I - agente público com cargo em comissão ou função de confiança que
esteja lotado na unidade responsável pela realização da seleção ou
licitação promovida pelo órgão ou en dade da administração pública
distrital; ou

II - agente público cuja posição no órgão ou en dade da administração
pública distrital seja hierarquicamente superior ao chefe da unidade
responsável pela realização da seleção ou licitação.

Parágrafo único. A vedação de que trata o caput se aplica aos contratos
per nentes a obras, serviços e aquisição de bens, inclusive de serviços
terceirizados, às parcerias com organizações da sociedade civil e à
celebração de instrumentos de ajuste congêneres. (Alteração dada pelo
Decreto nº 37.843, publicada no DODF de 14/12/2016, p. 1).”

 

 

 

                                    Registre-se que esse Decreto não sofreu alteração na parte que
define familiar de agente público, mormente quanto ao grau de parentesco para fins de caracterização
de Nepo smo, contudo para fins de edital de licitação pública ou chamamento público interessa
somente o conteúdo do art. 8º do citado decreto, ora alterado, norma específica.

 

 

                                    Nesse ponto, também cumpre consignar que também trata dessa
matéria o recente DECRETO-DF Nº 39.978/2019, ora em vigor, conforme trechos a seguir transcritos:

 

 

DECRETO-DF Nº 39.978/2019

“Art. 5º É vedada a contratação, por órgão ou en dade de que trata o art.
1º, de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de
direção que tenham relação de parentesco com:

I - detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na
área responsável pela demanda ou pela contratação; ou

II - autoridade hierarquicamente superior no âmbito de cada órgão ou
entidade.”
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INIDÔNEAS, SUSPENSAS E IMPEDIDAS

 

 

                                    No tocante à vedação de par cipação das pessoas jurídicas
suspensas temporariamente de par cipar em licitação e impedidas de contratar no âmbito da
Administração Direta do Distrito Federal (art. 87, III c/c art. 6º, XII, da Lei nº 8.666/93) e as
declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública de todos os entes da
Federação (art. 87, IV c/c art. 6º, XIII, da Lei nº 8.666/93), há decisões em sen do contrário
atualmente sobre a matéria. Com efeito, a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (art. 87 da Lei 8.666/1993), é mais abrangente
considerando a definição do termo Administração Pública que pode ser encontrada no próprio texto da
citada Lei, que dispõe, em seu art. 6º, X, que ela corresponde à Administração Direta e Indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluindo as en dades com personalidade
jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele ins tuídas ou
man das, logo, a sanção de menor gravidade de Suspensão temporária de licitar e contratação com a
ADMINISTRAÇÃO só tem repercussão no ente pelo qual a Administração opera concretamente (art. 6º,
XII, c/c 87, III, da Lei Geral de Licitações). Item 6.3.3.1 atende sobre INIDÔNEAS.

 

 

                                    Item 6.3.3.8 excluir seu conteúdo, redação está confusa e não
tem amparo na Lei Federal nº8.666/93, para vedar a par cipação de empresas “Cons tuídas com o
mesmo objeto e por qualquer um dos sócios e/ou administradores de empresas declaradas inidôneas,
após a aplicação dessa sanção e no prazo de sua vigência, observando o contraditório e a ampla
defesa a todos os interessados;.”

 

 

                                    Registre-se que conforme a Cota da Aprovação do PARECER Nº
373/2018-PRCON/PGDF, onde há mais recente posicionamento desta Casa Jurídica no sen do de que
a vedação à par cipação em licitações e à contratação de par cular incurso na sanção prevista no
inciso III do art. 87 da Lei 8.666/1993, a Suspensão Temporária de par cipação em licitação pública e
impedimento de contratar com a Administração, estende-se somente no âmbito da Administração do
Distrito Federal. A abrangência da penalidade de SUSPENSÃO deve ser no âmbito da Administração
do Distrito Federal, conforme recomendação também da Cota de Aprovação com acréscimo do
PARECER Nº 650/2018-PRCON/PGDF “no item 3.2.3 do Edital, na parte correspondente, deve adotar a
mesma redação u lizada no art. 2º, III do Decreto nº 26851/2006, no sen do de que não poderão
par cipar as licitantes punidas com suspensão temporária de par cipação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração do Distrito Federal.” Item 6.3.3.2 atende.

 

 

                                    Aplicar o mesmo entendimento, para abranger à Administração do
Distrito Federal; em relação ao Impedimento de que trata o art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002.
Inserir subitem ao item 6.3 sobre o assunto (separado).

 

Parecer Referencial 37 (105253266)         SEI 00020-00001119/2023-20 / pg. 24



 

                                    Registre-se quanto a per nência de inserir item no edital que
trate do seguinte texto: “será realizada prévia pesquisa junto aos Portais na Internet de Governos
(SICAF, STC/GDF, TCU e CEIS/CGU) e no CNJ (condenações cíveis por atos de Impropriedade
Administra va) para aferir se existe algum registro impedi vo ao direito de par cipar de licitações ou
celebrar contratos com a Administração Pública”. Itens 6.4 e 14.2.

 

 

                                    De qualquer forma, deve ser aferido o resultado da pesquisa
nesses cadastros levando em consideração a abrangência de cada Sanção Administra va
correspondente. Ilustrando, se uma empresa sofreu penalidades de SUSPENSÃO temporária de
par cipar em licitação no Estado do Acre, não pode ser desclassificada ou impedida de par cipar
em por esse motivo em licitação do DISTRITO FEDERAL.

 

 

EMPRESAS COM SÓCIOS EM COMUM

 

                                    Registre-se que a Lei-DF nº 5.980/2017 que tratava sobre a
par cipação de empresas com sócios em comum em licitação e das situações para vedação, foi
declarada incons tucional pelo TJDFT. Item 6.3.5 sobre o tema não tem mais amparo legal nessa lei
distrital e na Lei Federal nº 8.666/93.

 

 

VEDAÇÃO A SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS

 

 

                                    Deve constar no edital a vedação da par cipação no certame de
servidor, empregado ou dirigente da autarquia e também a vedação da par cipação do ente
responsável pela licitação, nos termos do art. 9, III, da Lei nº 8.666/93. No caso do Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio. No item 6.3.1 usou-se o termo AGENTE PÚBLICO do ente consulente, faltou citar
sobre a vedação da participação do Pregoeiro e da Equipe de Apoio expressamente.

 

 

                                    Assim, está conforme entendimento predominante desta Casa no
sen do de que deve se limitar essa vedação ao órgão público interessado diretamente na contratação
e não a toda Administração Direta do DF, nos termos da orientação da Cota de Aprovação com
acréscimos do Parecer nº 338/2019-PGCONS/PGDF, no qual há também a recomendação de que seja
subs tuída o termo da LEI FEDERAL nº 8.666/93 “servidor” pela prevista no do art. 1º do recente
Decreto-DF 39.860/2019, qual seja, "agente público".
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                                    Pertinente citar trechos desse decreto:

 

 

DECRETO Nº 39.860 de 30 de maio de 2019

 

“Art. 1º Não poderá par cipar, direta ou indiretamente, de licitação,
contratação ou execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a
eles necessários, agente público de órgão ou en dade da Administração
P úbl ica Direta ou Indireta do Poder Execu vo do Distrito Federal
contratante ou responsável pela licitação.

§1º A vedação do caput se aplica para as condições de proprietário,
controlador, administrador, gerente ou diretor de pessoa jurídica
independentemente das denominações adotadas e do nível quan ta vo
ou qualitativo de participação no capital ou patrimônio.

§2º A vedação do caput aplica-se aos executores de contratos que
trabalhem ou tenham trabalhado nos úl mos cinco anos como sócios,
administradores ou não, ou responsáveis pelas entidades contratadas.

§3º A vedação do caput aplica-se ao agente público licenciado ou afastado
por qualquer motivo e a qualquer título.

§4º Considera-se par cipação indireta, para fins do disposto neste ar go,
a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica,
financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa sica ou jurídica,
e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras,
incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.

§5º O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros de comissão
de licitação.”

 

 

                                    Ainda nesse ponto, inserir no edital a exigência de apresentação
de DECLARAÇÃO para fins de atendimento do Decreto Distrital nº 39.860/2019, conforme modelo
aprovado pela PORTARIA Nº 356/2019-CGDF (DODF 30.07.2019, p. 52). Requisito não atendido.
Inserir item no edital sobre o assunto e incluir um ANEXO ao edital com o Modelo de Declaração
citada.

 

 

 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL
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                                    Normalmente deve ser exigida Cer dão Nega va ou Nada Consta
de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial de todas as licitantes, cadastradas ou não, porém
precisará ser revisado o item que trata do assunto, considerando que esta PGDF, com base na
jurisprudência, atualmente admite a par cipação em licitações públicas de empresa em
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL, na forma da cota da aprovação com ressalvas (“para
passar a admi r, com esteio na jurisprudência do STJ, TCU e AGU, que empresa em recuperação
judicial ou extrajudicial, com plano de recuperação acolhido ou homologado judicialmente, possa
par cipar de licitações públicas, desde que demonstre, na fase de habilitação, a sua viabilidade
econômica, posição que se passa a acolher”) do PARECER JURÍDICO Nº 211/2021-PGCONS/PGDF,
sendo assim não poderá ser impedida de par cipar na licitação ou inabilitada por essa razão uma
empresa que esteja nessa situação jurídica. Item 6.3.3.3 e subitem 6.3.3.3.1 atendem.

 

 

 

HABILITAÇÃO

 

 

                          A documentação exigida para atender ao disposto nos incisos I, III, IV e
V do art. 40 c/c parágrafo único do Decreto Federal nº 10.024/2019 ( I - à habilitação jurídica; III - à
qualificação econômico-financeira; IV - à regularidade fiscal e trabalhista; e V - à regularidade fiscal
perante as Fazendas Públicas estaduais, distrital e municipais, quando necessário) poderá ser
subs tuída pelo registro cadastral no SICAF e em sistemas semelhantes man dos pelos Estados,
pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, quando a licitação for realizada por esses entes federativos.

 

                                    Item 14.3.1.a REVISAR texto, o SICAF não trata de Qualificação
Técnica ainda.

 

 

HABILITAÇÃO JURÍDICA

 

 

                                    Deve constar no edital item conforme o art. 28, da Lei n.º
8.666/93, de forma que na documentação de habilitação esteja completa, com reprodução autenticada
de Ato Cons tu vo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrados e acompanhados
do ato de Eleição dos Administradores, ato de eleição da diretoria em exercício e composição
societária da empresa, conforme a natureza da a vidade da licitante, e no caso de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a a vidade assim o exigir,
visando comprovar a adequação da finalidade da licitante com o objeto da licitação, bem como o
cumprimento do art. 9º e §§, da Lei n.º 8.666/93, inclusive para aferição de cumprimento da vedação
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de NEPOTISMO. Item 14.4.1.1 e subitens.

 

 

REGULARIDADE FISCAL

 

 

                                    Deve ser exigida prova de Regularidade Fiscal para com a
Fazenda Federal, Seguridade Social -INSS, FGTS, Fazenda Estadual e Municipal e do Distrito Federal do
domicílio da licitante e devendo também abranger a Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda
local de todas as licitantes, inclusive as sem domicílio ou sede no Distrito Federal (inteligência do art.
173, da LODF). Exigir também comprovante de instrução no CNPJ, prova de cadastro de contribuinte
estadual ou municipal, se houver, ou do Distrito Federal, rela vo ao domicílio ou sede do licitante,
per nente ao ramo de a vidade e compa vel com o objeto contratual (art. 29, incisos II, da Lei nº
8.666/93), e deixar explícito explícita a exigência da prova da regularidade fiscal para com a Fazenda
Estadual, Municipal e Distrital da sede da licitante e exigir a prova da Regularidade Federal também.
O edital trata desse ponto no item 14.4.1.2 e subitens.

 

 

                                    Registre-se que a PORTARIA CONJUNTA RFB/PGFN nº
1.751/2014, dispõe sobre a prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,  referente a
todos os créditos tributários federais e à Dívida A va da União por elas administrados, e abrange
inclusive os créditos tributários rela vos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c"
do parágrafo único do art. 11 da Lei n º 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições ins tuídas a

tulo de subs tuição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive inscritas em DOU, por
meio uma única Cer dão Conjunta Nega va ou Posi va com efeito de Nega va expedida pela
PGFN/SRF/MF.

 

 

REGULARIDADE TRABALHISTA

 

 

                                    Observa-se que o edital trata de matéria da Lei Federal nº 12.440
de 07 de julho de 2011 que alterou o art. 27 e art. 29 da Lei nº 8.666/93, ora em vigor, acerca da
necessidade de apresentação de documentação rela va à Regularidade Trabalhista, mediante
Cer dão Nega va perante a Jus ça do Trabalho ou Cer dão Posi va com efeitos de Nega va, de
licitantes à Habilitação em Licitação Pública. Item 14.4.1.2.g

 

 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
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                                    No tocante à Qualificação Econômico-financeira  foi exigida
apresentação de Cer dão Nega va de Falência etc, balanço patrimonial e demonstração da boa
situação financeira conforme mínimos índices indicados (LG, LC e SG igual ou superior a 1) e para os
que não conseguirem, será exigida comprovação de capital social ou patrimônio líquido mínimo de
10% do valor es mado, o que não ultrapassa o limite fixado no art. 31, § 3º, da Lei n.º 8.666/93. Item
14.4.1.3 e subitens.

 

 

                                    Registre-se que normalmente a CND Falência etc tem validade
apenas de 30 dias e não de 90 dias, como indicado no edital.

 

 

                                    Item 14.3.1.c faltou citar “mínimo” após capital social ou
patrimônio líquido.

 

 

                                    Item 14.4.1.3.4 não é possível indicar no edital o valor em
REAIS que representa o percentual de 10% sobre o valor TOTAL es mado, tendo em vista que o
valor es mado tem caráter SIGILOSO neste certame inicialmente (a ser tornado público apenas e
imediatamente após o encerramento do envio de lances, nos termos do art. 15, § 2º do Decreto
Federal nº 10.024/2019).

 

 

                                    Normalmente deve ser exigida Cer dão Nega va ou Nada Consta
de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial de todas as licitantes, cadastradas ou não, porém
precisará ser revisado o item que trata do assunto, considerando que esta PGDF, com base na
jurisprudência, atualmente admite a par cipação em licitações públicas de empresa em
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL, na forma da cota da aprovação com ressalvas (“para
passar a admi r, com esteio na jurisprudência do STJ, TCU e AGU, que empresa em recuperação
judicial ou extrajudicial, com plano de recuperação acolhido ou homologado judicialmente, possa
par cipar de licitações públicas, desde que demonstre, na fase de habilitação, a sua viabilidade
econômica, posição que se passa a acolher”) do PARECER JURÍDICO Nº 211/2021-PGCONS/PGDF,
sendo assim não poderá ser impedida de par cipar na licitação ou inabilitada por essa razão uma
empresa que esteja nessa situação jurídica. Item 14.3.1.b e 14.4.1.3.a complementar. Item
14.4.1.3.a excluir menção à Concordata.
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QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

 

 

                                    Registre-se que a documentação rela va à Qualificação Técnica
não poderá ser subs tuída pelo registro cadastral do SICAF (exegese do art. 40, parágrafo único, do
Decreto Federal nº 10.024/2019).

 

 

                                    Na comprovação de Qualificação técnica o edital exige a
apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da  empresa fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante tenha fornecido
materiais/equipamentos compatíveis como o objeto desta licitação. Item 14.4.1.4.1.

 

 

QUANTITATIVOS MÍNIMOS

 

 

                                    Houve exigência de quan ta vo mínimo de comprovação de
experiência anterior da empresa de fornecimento de quan ta vo no  mínimo de 20% do total
previsto no Termo de Referência. Item 14.4.1.4.1.1 deixar EXPRESSO o valor correspondente a esse
percentual no item. Para tal fim, está previsto no edital que será aceita comprovação de
fornecimento anterior de EPI equivalentes, tais como roupa de aproximação, capacetes,
botas) voltados à atividade de combate a incêndio.

 

 

                                    Observando que há previsão de aquisição de 3000 pares de
BOTAS, o percentual de 20% supracitado sobre o quan ta vo, não irá também ultrapassar 50%
do valor total estimado, estando conforme a jurisprudência do TCU.

 

 

                                    Deve constar no edital item sobre critério de aceitação de
somatório de Atestados de Qualificação Técnica para a comprovação desse quan ta vo mínimo. Item
14.4.1.4.1.3 atende.

 

 

                                    Documentação sobre Qualificação Técnica são admissíveis tanto
da matriz como da filial.
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OUTROS DOCUMENTOS

 

 

                                    Deve ser exigida para par cipação no pregão eletrônico que o
licitante manifeste, em campo próprio do Sistema Eletrônico, de que atende plenamente a todos os
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital,
na forma do art.26, § 4º, do Decreto nº 10.024/2019. Item 8.2.1.

 

 

                                    Item 8.2 e subitens há exigência de apresentação de
declarações no por meio de Declaração em campo próprio do Sistema.

 

 

DECLARAÇÃO VEDAÇÃO TRABALHO PARA MENORES

 

 

                                    Consta na minuta item que trata do disposto no art. 27, V, da Lei
nº 8.666/93 e art. 14, VI, do Decreto Federal nº 5.450/2005, na sua nova redação conferida pela Lei nº
9.854/99, a fim de exigir de todas as licitantes o cumprimento do art. 7º, XXXIII, da Cons tuição
Federal, que trata da proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito)
ou de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a par r dos
14 (quatorze) anos, cujo descumprimento resultará na inabilitação da licitante e, se ocorrer após a
contratação, a rescisão contratual. Previsto por meio de Declaração em campo próprio do Sistema
no item 8.2.3.

 

 

                                    Registre-se que o não cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da
Cons tuição Federal, cons tui hipótese de INABILITAÇÃO, nos termos do art. 27, inciso V, da Lei
Federal nº 8.666/93, que trata da vedação de trabalho infantil e juvenil em certas circunstâncias.

 

 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIDOS

 

 

                                    Deve constar no edital a exigência de apresentação de
Declaração de inexistência de fatos impedi vos da habilitação, ciente da obrigatoriedade de
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informar a superveniência de ocorrências posteriores, sob as penalidades legais, exegese do art. 32, §
2º, da Lei Federal nº 8.666/93. Previsto por meio de Declaração em campo próprio do Sistema no
item 8.2.2.

 

 

LICITANTES ESTRANGEIROS

 

 

                                    Constam no edital itens específicos sobre a documentação e
forma de apresentação de proposta de preços, formas de pagamento, em relação a empresas
estrangeiras sem sede no Brasil, considerando que trata de licitação internacional, conforme o art.
32, § 4º e art. 42, §§ da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 41 e parágrafo único do Decreto Federal nº
10.024/2019.

 

 

                                    Há vários itens sobre requisitos de habilitação e sobre
condições para apresentação da proposta de preços, no caso na moeda EUROS, para as empresas
estrangeiras com sede no exterior estão no item 14.5 até 14.6.1.5.1; 14.8.1.1 e subitens; item 13.5
até 13.5.10.1 e outros.

 

 

                                    Item 14.8.1 e subitens revisar seu texto, conforme o art. 41,
caput e parágrafo único do Decreto Federal nº 10.024/2019, sem inovações:

 

“Art. 41.  Quando permi da a par cipação de empresas estrangeiras na
licitação, as exigências de habilitação serão atendidas mediante
documentos equivalentes, inicialmente apresentados com tradução livre.

Parágrafo único.  Na hipótese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os
documentos de que trata o caput serão traduzidos por tradutor
juramentado no País e apos lados nos termos do dispostos no Decreto nº
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a subs tuí-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.”

 

 

PROCEDIMENTO

 

 

                                    O julgamento das propostas segue as disposições dos ar gos do
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Decreto do Pregão Eletrônico, e deve prever o critério de julgamento. No caso em concreto está
previsto no início do edital que o critério de julgamento é o MENOR PREÇO. Faltou esclarecer no
edital ser será GLOBAL ou POR ITEM/UNITÁRIO.

 

 

ADJUDICAÇÃO

 

 

                                    Sobre o tema forma de adjudicação do objeto per nente citar a
súmula do e. TCU abaixo transcrita:

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

 

“SÚMULA N.º 247 de 10/11/2004

 

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global,
nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e
alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o
obje vo de propiciar a ampla par cipação de licitantes que, embora não
dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da
totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades
autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa
divisibilidade.”

 

 

                                    Cap. 16 complementar para dispor sobre a forma de
adjudicação do objeto se será PREÇO GLOBAL ou por ITEM.

 

 

                                    Deve constar item no edital que trate da impossibilidade de
serem aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar. (art. 30, § 4º, do Decreto Federal nº 10.024/2019).

 

 

CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

 

 

                                    Deve constar no edital critério de aceitabilidade de preços, no
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sen do de que não será admi do valores superiores, global e unitários, aos es mados pelo órgão
interessado, o que deve ensejar a desclassificação da proposta para a que não cumprir essa
exigência, exegese do art. 40, X, da Lei n.º 8.666/93 e que sejam compa veis com os de mercado .
Sobre o assunto: Itens 13.13 e 13.14.1.1.

 

 

                                    Recomenda-se dispor no edital que será vencedora da licitação a
empresa que apresentar o MENOR PREÇO (por ITEM ou GLOBAL a ser definido em caso em concreto)
e atender a todas as exigências do Edital. Suprir essa omissão.

 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

 

 

                                    Deve constar no edital tópico sobre a Ordenação e Classificação
das propostas nos termos do art. 29, caput, do Decreto Federal nº 10.024/2019 (“O sistema ordenará
automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro”) e ainda conforme o parágrafo do mesmo
artigo (Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro par ciparão da etapa de envio de lances).
Item 11.3.

 

 

                                    Observa-se que consta o prazo previsto nesse decreto (art. 35)
para reabertura da SESSÃO PÚBLICA no caso de desconexão do sistema eletrônico por mais de 10
minutos (24 horas) ou no caso de suspensão com vistas a saneamento na fase de julgamento (art.
47). Item 10.6 e item 25.3 (faltou citar o prazo e condições para saneamento – art. 47 parágrafo
único do Decreto Federal nº 10.024/2019).

 

 

LANCES/MODOS DE DISPUTA

 

 

                                    As disposições do edital sobre a etapa dos LANCES estão em
conformidade com o Decreto Federal nº 10.024/2019. Cap. 11.

 

 

                                    Observa-se que o edital trouxe os requisitos e prazos previstos no
citado decreto federal que rege atualmente o Pregão na forma eletrônica no tocante ao MODO DE
DISPUTA ABERTO, já constando o intervalo mínimo de diferenças entre lances (art. 31, parágrafo
único do Decreto Federal nº 10.024/2019. No caso em concreto essa diferença foi definida em REAIS
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(R$700,00). Item 11.4 e subitens.

 

 

CRITÉRIO DE DESEMPATE

 

 

                                    As disposições do edital sobre a etapa da Classificação das
Propostas devem estar conformidade com o Decreto Federal nº 10.024/2019 (art. 36 e 37), ou seja,
com aplicação do art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, se não
houver licitante que atenda à primeira hipótese. Item 11.8 citou sobre esse assunto conforme a Lei
Federal nº 8.666/93.

 

 

                                               Pertinente citar trechos daquela lei federal:

 

 

LEI FEDERAL Nº 8.666/93

 

“Art. 3o  A licitação des na-se a garan r a observância do princípio
cons tucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administra va, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento obje vo e dos que lhes são correlatos.            
   (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)          (Regulamento)    
     (Regulamento)           (Regulamento)

(...)

§ 2o  Em igualdade de condições, como critério de desempate, será
assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

        I -                  (Revogado pela Lei nº 12.349, de 2010)

        II - produzidos no País;

III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras.

IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País.                   (Incluído pela Lei nº
11.196, de 2005)

V - produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.                    (Incluído pela Lei nº
13.146, de 2015)   (Vigência)

(...)”
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                                    Nos termos daquele decreto federal, no seu art. 37 está previsto
que os critérios de desempate serão aplicados nos termos do art. 36, caso não haja envio de lances
após o início da fase compe va e no seu parágrafo único que na hipótese de persis r o empate, a
proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. Item
11.10.

 

 

                                    Deverá ser u lizado também o critério para preferência para
ME, EPP e MEI, de que trata o art. 43 a 45 da LCP nº 123/2006, rela va ao Pregão, seguido da
aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993. Item 11.8 trata da
Lei Federal nº 8.666/93, conforme já mencionado, mas a parte das en dades preferenciais precisa
ser complementada.

 

 

NEGOCIAÇÃO

 

 

                                    As disposições do edital sobre NEGOCIAÇÃO estão em
conformidade com o Decreto Federal nº 10.024/2019.

 

 

                                    Deve constar item conforme o art. 26, caput, do Decreto Federal
nº 10.024/2019. Item 8.1 complementar citar “concomitantemente” sobre o envio da proposta e
dos documentos de habilitação.

 

 

                                    Deve constar no edital item com texto equivalente ao art. 38
do Decreto Federal nº 10.024/2019 estabelece sobre a NEGOCIAÇÃO que “encerrada a etapa de envio
de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta
ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja ob da melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas no edital.” Item 12.1.

 

 

                                    Na parte da NEGOCIAÇÃO, inserir item no edital sobre o
conteúdo do ar go 38, § 2º, do Decreto Federal nº 10.024/2019 (“O instrumento convocatório deverá
estabelecer prazo de, no mínimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para
envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao úl mo lance
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ofertado após a negociação de que trata o caput”). Fixar o prazo no edital, exemplo: será de 2 horas.
Item 13.2 e 14.8.8, foi fixado o prazo de 2 horas.

 

 

                                    Item 14.8.5 revisar texto conforme o art. 48, § 2º do Decreto
Federal nº 10.024/2019, ou seja, sobre a necessidade de fazer a negociação do preço, também em
relação ao 2º classificado convocado e assim por diante.

 

                                    Devem constar sobre ao procedimento do Pregão Eletrônico, itens
conforme o art. 43, § 1º, § 2º e § 3º do Decreto Federal nº 10.024/2019. Item 14.2.2 e subitem.

 

 

RECURSOS, IMPUGNAÇÕES E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

 

 

                                    Sobre Pedido de Esclarecimentos, Impugnações ao Edital e
Recursos foram atendidas as condições e prazos previstos do art. 23, 24 e 44 do Decreto Federal nº
10.024/2019. Cap. 4 e Cap. 15 atendem.

 

 

                                    Conforme o art. 23, § 2º do Decreto Federal nº 10.024/2019:  As
respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os par cipantes
e a administração”. Item 4.2.3.

 

 

                                    O efeito suspensivo da Impugnação ao edital é medida
excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro nos autos do processo de licitação, nos termos do
art. 24, § 1º e § 2º do Decreto Federal nº 10.024/2019. Itens 4.1.3.

 

 

                                    Na parte de RECURSO, deve constar item sobre o disposto no art.
44, § 2º do Decreto Federal nº 10.024/2019 (assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa dos seus interesses). Item 15.4 vista do processo será por meio de acesso ao SEI/GDF ou no
endereço citado.

 

 

                                    Recomenda-se fixar no edital um prazo limite (sugestão 30
minutos) para a manifestação de interpor recurso, de forma imediata, nos termos do art. 44 do
Decreto Federal nº 10.024/2019. Item 15.1 complementar.
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                                    Ainda na parte de Recurso, deve constar item sobre o disposto no
art. 44, § 4º, do Decreto Federal nº 10.024/2019 (o acolhimento do recurso importará na invalidação
apenas dos atos que não podem ser aproveitados.) item 15.6 atende.

 

 

                                    Não deve ser limitado o início do horário do dia para envio de
impugnação ao edital ou de pedido de esclarecimentos, considerando que será via eletrônica. Cap. 4
rever esse aspecto, o que deve ser observado é o cumprimento do prazo legal.

 

 

CONTRATAÇÃO

 

 

                                    A formalização do ajuste será por meio de CONTRATO, conforme
minuta contratual constante em Anexo do Edital.

 

 

                                    Deve constar edital que na hipótese de o vencedor da licitação
não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato
ou a ata de registro de preços, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de
classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e
eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro
de preços, sem prejuízo da aplicação das sanções de que trata o art. 49, conforme disposto no art.
48, § 2º do Decreto Federal nº 10.024/2019. Item 18.1.3 (Contrato) e item 17.1.1.2 (Ata SRP)
atendem. Item 18.6 complementar com a parte destacada sobre a sanção.

 

 

VIGÊNCIA

 

                                    A vigência contratual foi prevista de 12 meses, a contar de sua
assinatura. Item 18.2.

 

 

GARANTIA CONTRATUAL
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                                    Está previsto que não haverá exigência de garan a contratual, o
que cons tui uma faculdade do Gestor Público exigi-la ou não, exegese do art. 56, § 2º, da Lei Federal
nº 8.666/93. Item 18.3.

 

 

GARANTIA DOS BENS

 

 

                                    No Termo de Referência há menção a garan a dos bens no prazo
de 12 meses no mínimo, item 10-TR, a contar do recebimento definitivo.

 

 

                                    Faltou ser juntado Anexo com Modelo de Termo de Garan a.
Tratar do assunto também no Cap. 18 do edital (da contratação).

 

 

PRAZO/LOCAL/HORÁRIOS DE ENTREGA

 

 

                                    Foi fixado no edital o prazo de entrega dos bens em até 180 dias
corridos, cujo termo inicial contados da assinatura do Contrato ou do recebimento da Nota de
Empenho, quando não houver a formalização do instrumento de Contrato. item 13.6.e revisar texto,
no caso em concreto será formalizado contrato em sentido estrito, retirar a referência a N.E.

 

 

                                    O local está definido no item 22.1.1 no Centro de Suprimento
de Materiais - CESMA, localizado no Setor de Áreas Isoladas Sul – SAIS, quadra 04, lote 05,
Brasília-DF e nos horários indicados no item 22.2.

 

 

RECEBIMENTO
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                                    Devem ser fixados prazos limites para fins de recebimento
provisório e de recebimento defini vo. Item 22.3.a (provisório no ato de entrega) e item 22.3.b
(definitivo em 20 dias faltou citar “corridos”).

 

 

                                    Registre-se que o recebimento de material de valor superior ao
limite estabelecido no art. 23 da Lei nº 8.666/93 (valor atualizado pelo Decreto Federal nº
9.412/2018 é de R$176.0000,00), para compra na modalidade convite, deverá ser confiado a uma
Comissão de Servidores Públicos, no mínimo 3 (três) membros. No caso em concreto, será necessária
a Comissão citada, em face do valor es mado total geral ser superior àquele limite. Item 22.3
revisar texto.

 

 

REAJUSTE

 

 

                                    Normalmente, o edital deve estabelecer que será cabível o
reajuste anual, a contar da data limite de apresentação da proposta, conforme art. 3º, § 1º, da Lei
Federal nº 10.192/2001, com base no índice IPCA/IBGE DECRETO-DF n.º 37.121/2016, mas depende
do prazo de vigência do contrato. Prazo de vigência é de 12 meses, o qual é improrrogável, sendo o
prazo de entrega de 180 dias, embora seja di cil ocorrer essa periodicidade mínima anual, mesmo
assim, é recomendável incluir índice para reajuste anual. Cap. 19 complementar.

 

 

                                    Registre-se que na forma da Cota de Aprovação Parcial do
PARECER JURÍDICO Nº 354/2020-PGDF/PGCONS, da Procuradoria-Chefe, em caso de licitação
internacional, se a proposta vencedora for em moeda estrangeira, como Dólares americanos ou Euros,
não se aplica índice de reajuste anual de preços previstos para nossa moeda o REAL, na forma dos
trechos a seguir transcritos:

 

(...)

Não se olvida que a taxa cambial não se relaciona com questões
inflacionárias e rela vas à desvalorização do dinheiro com o transcurso do
tempo, mas sim com o valor da moeda nacional em relação à estrangeira.
Entretanto, não é possível valer-se de um índice atrelado à variação
inflacionária da moeda brasileira para reajustar um valor cotado em
moeda estrangeira. Há incompatibilidade lógica.

(...)”
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PAGAMENTO

 

 

                                    Cumpre consignar que também como condições de pagamento
devem ser exigidas provas da Regularidade Fiscal e Trabalhista da futura contratada. Cap. 23 está
conforme nova redação do art. 63, § 1º, do Decreto-DF nº 32.598/2010, que aprova as Normas de
Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, a seguir
transcrito:

 

DECRETO-DF 32.598/2010

“Art. 63. O pagamento de despesa somente será efe vado 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.

§ 1º Na emissão de Previsão de Pagamento - PP e de Ordem Bancária - OB,
quando o fornecedor ou contratado es ver em situação irregular perante o
Ins tuto Nacional de Seguridade Social - INSS, o Fundo de Garan a por
Tempo de Serviço - FGTS, a Jus ça Trabalhista ou Fazenda Pública do
Distrito Federal, o setorial de administração financeira de cada Órgão ou
En dade deve no ciar a situação ao gestor do contrato para as
providências legais, antes de realizar o pagamento. (Parágrafo alterado(a)
pelo(a) Decreto 38684 de 06/12/2017)

§ 2° Para emissão de PP fora do prazo previsto no caput deste ar go, a
unidade deverá encaminhar solicitação oficial contendo jus fica va para
análise e autorização expressa da Subsecretaria do Tesouro da Secretaria
de Estado de Fazenda do Distrito Federal, exceto quando se tratar de
pagamentos rela vos à contribuição para o PASEP, aos compromissos
assumidos em moeda estrangeira e à folha de pagamento.

§ 3º As autarquias, as fundações e as empresas públicas integrantes do
orçamento fiscal e seguridade social, exceto os fundos especiais, integrarão
o regime de Conta Única, ins tuído para a movimentação dos recursos do
Tesouro do Distrito Federal.

§ 4º É vedada a transferência de recursos financeiros a pessoas sicas ou
jurídicas de direito público ou privado, em situação de inadimplência com
prestação de contas proveniente de convênios ou de instrumentos
congêneres, conforme registro constante no cadastro do
SIAC/SIGGo. (Parágrafo acrescido pelo(a) Decreto 34470 de 18/06/2013)

§ 5º O disposto no § 1º não se aplica quando a situação irregular perante
o Ins tuto Nacional de Seguridade Social - INSS, o Fundo de Garan a por
Tempo de Serviço - FGTS e a Jus ça Trabalhista se referir a encargos
previdenciários e trabalhistas, inclusive Fundo de Garan a por Tempo de
Serviço (FGTS), rela vos aos trabalhadores envolvidos na prestação dos
serviços decorrentes do próprio contrato, hipótese em que o setorial de
administração financeira de cada Órgão ou En dade deverá reter o
pagamento no limite da quan a suficiente para o adimplemento dos
referidos débitos, como forma de evitar a responsabilização solidária e
subsidiária do Distrito Federal. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Decreto
38684 de 06/12/2017)”
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                                    Já consta índice para pagamento em atraso, após o prazo limite
fixado no edital para pagamento (30 dias – faltou corridos), o IPCA/IBGE, pro rata tempore die, logo
está conforme determinação geral do DECRETO-DF nº 37.121/2016. Item 23.10 e item 23.4.1 (prazo
de 30 dias).

 

 

                                    Registre-se que o Decreto-DF nº 32.767/2011 es pula que os
pagamentos às empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, referentes a créditos de valores
iguais ou superiores a R$5.000,00, serão feitos, exclusivamente, mediante crédito em conta corrente,
em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A- BRB. Faltou o edital mencionar esse decreto,
e as situações que estão excluídas das disposições do art. 6º daquele decreto previstas no seu
parágrafo único e seus incisos. Inserir item no edital sobre o assunto no cap. 23.

 

 

                                    Mas se o bem for importado por licitante estrangeira, está
prevista a intermediação do BANCO DO BRASIL S/A (itens 23.5 a 23.7.4).

 

 

                                    Faltou mencionar a forma de pagamento, parece que será em
parcela única. Cap. 23 complementar.

 

 

SUBCONTRATAÇÃO

 

 

                                    Deve constar no edital item sobre a vedação da subcontratação,
cessão ou transferência total de qualquer forma e parcial (esta conforme for a decisão do Gestor) do
objeto. Já consta a vedação da subcontratação, cessão ou transferência total do objeto neste
certame, mas no item 18.9 permitiu a subcontratação parcial, mas faltou definir limite em %.

 

 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

 

                                    Tocante às PENALIDADES ADMINISTRATIVAS, o instrumento
convocatório se reporta ao DECRETO –DF nº 26.851/06 e alterações (Decreto DF n. º 26.993/2006,
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Decreto DF n.º 27.069/2006, Decreto DF n.º 35.821/2014, Decreto DF n.º 36.974/2015 – este úl mo
no caso das contratações previstas na LEI FEDERAL N.º 12.232/2010 – serviços de publicidade
prestados por meio de agências de propaganda) que regula a aplicação de sanções administra vas
previstas nas Leis Federais n.ºs 8.666/93 e 10.520/2002. Deve ser inserido um Anexo ao Edital com o
texto dessa norma, o qual deve estar devidamente compilado com as suas alterações recentes. A
MINUTA CONTRATUAL deve tratar desse assunto, mas citar  “e suas alterações posteriores”. Cap. 24
no edital, já se reportar ao Decreto-DF 26.851/2006 e alterações com transcrições do texto da
norma, com TRANSCRIÇÕES daquela norma que não pode ter inovações. Já consta Anexo ao Edital
com texto da norma atualizado, em face da exigência legal prevista no art. 40, caput c/c inciso III, da
Lei Federal nº 8.666/93, que estabelece que deve constar no EDITAL obrigatoriamente a s sanções
para o caso de inadimplemento, desta forma não há necessidade de transcrever as todas as
disposições desse decreto no edital nem no contrato.

 

 

                                    No Cap 24 já se reporta a aplicação também das sanções
previstas no art. 49 do Decreto 10.024/2019.

 

 

 

PRINCÍPIO DE ECONOMICIDADE

 

 

                                    Aconselha-se, ainda, que a Administração Interessada se
cer fique se os preços apresentados na planilha es ma va estão corretos e se refletem os pra cados
no mercado, em face do Princípio da Economicidade.

 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS OU GERAIS

 

 

                                    Em atenção ao art. 40, VIII, da Lei nº 8.666/93, deve constar no
EDITAL, forma de comunicação à distância, qual seja, número de telefone e e-mail. Item 25.12 e item
4.1 atendem.

 

                                    Devem constar no edital critérios para a contagem dos prazos em
geral (art. 110 da Lei nº 8.666/93). Já consta item 25.4 e subitens.

 

 

                                    Na parte inicial ou no final listar todos os Anexos do Edital. Item
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26.1 e subitens atendem.

 

 

 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 

 

                                    Houve a iden ficação do objeto de forma específica conforme a
descrição do edital, e consta tabela com listagem de itens, quan ta vos, etc sem preencher ainda.
Cláusula 1ª complementar para citar que o objeto trata de BOTA DE PROTEÇÃO.

 

 

                                    Quanto ao prazo de validade da Ata está prevista de 12 meses
com indicação como sendo o termo inicial a data da sua publicação do seu extrato no DODF, o que
está dentro do limite previsto no art. 12 do Decreto-DF nº 39.103/2018.

 

 

                                    Essa versão de minuta de ATA não é do po bem resumida, mas
poderia ser tendo em vista que as disposições detalhadas e causas para cancelamento e outros
assuntos já estão no edital, observando que a minuta no início já se reporta ao Decreto-DF nº
39.103/2018.

 

 

                                    Deve constar previsão no edital expressa no sen do de que o
contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade
da ATA  de registro de preços, nos termos do ar. 12, § 4º, do Decreto-DF nº 39.103/2018. Item
17.7.1.1 e na ATA na Cláusula 8ª – 8.1

 

 

                                    Deve constar no edital sobre a necessidade de ser feita
indicação na forma de ANEXO da ATA com o Cadastro Reserva com informação dos licitantes que
aceitaram cotar os BENS com preços iguais ao do licitante vencedor no certame, nos termos do art.
11, inciso II c/c § 4º do Decreto-DF 39.103/2018. Item 17.2 e subitem e na ATA na Cláusula 14ª.

 

 

                                    As hipóteses para CANCELAMENTO da ATA estão previstas no
art. 20 e 21 do Decreto-DF 39.103/2018, sendo que no inciso I do art. 20 ao dispor que o registro do
fornecedor será cancelado quando descumprir as condições da ATA de Registro de Preços permite
ampliar as situações em que poderá ser também cancelada a Ata. O assunto é tratado no edital e na
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ATA na Cláusula 5ª-5.5 e 5.6.

 

 

                                    Recomenda-se que sejam feitas as alterações
sugeridas/acréscimos na parte do edital que trata do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS quando
constarem da mesma forma também em cláusulas da MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,
tendo em vista que, conforme já mencionado, a minuta da ATA SRP é bem detalhada sem
necessidade, reproduzindo vários dispositivos do edital.

 

 

MINUTA CONTRATUAL

 

 

                                    Restou u lizado como MINUTA CONTRATUAL um Contrato de
Aquisição de Bens pelo Distrito Federal Termo Padrão nº 07/2002, aprovada pelo Decreto-DF nº
23.287/2002, com as devidas adaptações para o caso em concreto.

 

 

                                    Recomenda-se algumas alterações para o aperfeiçoamento na
minuta de contrato apresentada, além das mencionadas neste opina vo, observando que algumas
cláusulas não foram preenchidas completamente:

 

- citar a numeração em série anual do Contrato e sigla do órgão na época própria;

 

- mencionar no início o número do Processo Eletrônico corresponde;

 

- indicar a numeração do edital de Pregão Eletrônico Internacional nº (a ser numerado ainda/2023-
sigla do órgão público e indicar onde se encontra no processo com o nº ID SEI, e nas Cláusulas da
minuta que fazer alusão ao PEI nº 73/2022;

 

- cláusula 2ª – do procedimento – cita a Lei Federal nº 8.666/93, faltou ser reportar também à Lei
Federal nº 10.520/2002 e ao Decreto Federal nº 10.024/2019;

 

- cláusula 3ª – do objeto – não preencheu com a iden ficação dos bens ainda, complementar para
citar também as quantidades dos bens a serem adquiridos, bem como ser reportar expressamente ao
Termo de Referência e nº ID SEI correspondente;

 

- cláusula 7ª – do pagamento – complementar conforme texto padrão para pagamento em moeda
nacional para empresas localizada no Brasil; inserir texto sobre condições para pagamento –
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comprovar a Regularidade Fiscal e Trabalhista (Seguridade Social/Contribuições INSS, FGTS, Fazenda
do DF e CNDT) Art. 63, § 1º do Decreto-DF nº 32.598/2010) – deixar claro a forma de pagamento,
parece que será em parcela única/integral; faltou citar sobre hipóteses e as exceções para o
pagamento junto ao BRB; já consta critério de atualização de preços em caso de atraso com base
no IPCA “pro rata tempore”; observa-se que já consta o disposto no art. 42, § 2º da Lei Federal nº
8.666/93;

 

- cláusula 8ª – vigência contratual – fixou o prazo de 12 meses a contar a contar da sua assinatura,
conforme o edital, o termo final indicar dia/mês/ano;

 

- cláusula 9ª – garantia contratual – está previsto que não será exigida, conforme o edital;

 

- cláusula 10ª – garan a dos bens – revistar texto, conforme termo padrão e juntar Anexo com
Modelo de Termo de Garantia;

 

- Cláusula 12ª – das obrigações da contratada –já segue o texto base do termo padrão em parte, com
alterações;

 

- cláusula 13ª – da alteração contratual –  observar comentários do edital sobre reajuste anual de
preços (índice IPCA/IBGE) a contar da data limite de apresentação de proposta, se cabível caso o
valor da proposta vencedora seja em Reais;

 

- deve constar cláusula sobre prazo de entrega, locais e horários CONFORME O EDITAL;

 

- inserir cláusula sobre prazos e condições para recebimento provisório e definitivo;

 

- cláusula 14ª  – penalidades – se reporta também ao Decreto Distrital 26.851/2006, “e alterações
posteriores”, já foi juntado um Anexo com texto a norma compilado (assim evita-se um texto longo
na minuta contratual sem necessidade, bem como eventuais erros ou omissões ou inovações quando
da transposição para a minuta contratual e em desacordo com a atual redação daquele decreto
distrital); complementar para também se reportar a aplicação das sanções previstas no art. 49 do
Decreto 10.024/2019.; e ainda complementar também conforme o termo padrão sobre as sanções
da Lei Federal nº 8.666/93.

 

- cláusula 15ª – já in tulada de “Da Rescisão Amigável” – por acordo das partes, que deverá ser
reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração, nos termos do art.
79, II, da Lei Federal nº 8.666/93, complementar com texto equivalente “desde que não seja caso de
rescisão unilateral do contrato”.
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                                    Deve constar no edital e na minuta contratual previsão da
obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compa bilidade com as
obrigações por esse assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Cláusula 12ª – 12.5 atende.

 

 

                                                Inserir item na minuta contratual com texto similar ao
seguinte:

 

- A Contratada declara a inexistência de possibilidade de transferência ao
DISTRITO FEDERAL de responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais,
comerciais e/ou previdenciários porventura inadimplidos, bem como a
inexistência de formação de vínculo emprega cio entre os empregados da
Contratada e a Administração Pública do Distrito Federal.

 

                                               Há cláusula com texto equivalente. Cláusula 12ª -12.7.

 

 

OUTRAS NORMAS DISTRITAIS

 

 

                                    Cumpre incluir no edital e contrato disposições previstas no
Decreto-DF n.º 34.031/2012, o qual determina a inserção de fraseologia anticorrupção em editais de
licitação, contratos e instrumentos congêneres, de âmbito nacional e internacional da Administração
Direta e Indireta do Distrito Federal, com o seguinte texto, art. 2º, parágrafo único daquele decreto:
“Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à
Corrupção, no telefone 0800-6449060”. Final do edital (numerar como item) e no calendário da
minuta contratual (inserir na forma de cláusula).

 

 

                                    Registre-se a existência da Lei Distrital nº 5.061/2013, a qual
depende de regulamentação para sua aplicação por força do seu art. 3º, determina que deve constar
nos editais de licitação e contratos cláusula expressa de proibição do uso de mão de obra infan l,
sob pena de rescisão do contrato e a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
Inserir item no edital e cláusula na minuta contratual sobre esse assunto.

 

 

                                    A LEI-DF N.º 4.770/2012 que dispõe sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de obras e serviços pelo Distrito
Federal, dentre outras exigências, estabelece que adicionalmente às disposições da Lei Federal nº
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8.666/1993, os órgãos e as en dades da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito
Federal devem adotar, nas licitações ou nas contratações diretas, critérios de sustentabilidade
ambiental, e que deve ser objeto das exigências de habilitação e do contrato cláusula que exija do
fornecedor (conforme o objeto há exigências específicas, compra, serviços ou obras de engenharia): I
– a recepção de bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis
pela administração pública; e II – a comprovação de que adota prá cas de desfazimento sustentável,
reciclagem dos bens inservíveis e processos de reu lização. Per nente citar que art. 7º e incisos
daquela norma ainda traz exigências mais especificas para aquisição de bens. Item 13.6.g do
edital, inserir cláusula na minuta contratual sobre esse assunto.

 

 

                                    Registre-se que a LEI-DF Nº 5.453/2015 determina que os
Poderes Execu vo e Legisla vo, observando o disposto no art. 50, X e XXXIII, da Cons tuição Federal,
man do o sigilo das propostas, devem disponibilizar, para livre consulta na internet e em tempo
real, os dados e as informações rela vas às licitações públicas de todos os órgãos e en dades da
Administração Pública, inclusive nos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, mas essa lei
ainda depende de Regulamentação.

 

 

                                    A LEI-DF Nº 5.448/2015 determina que os órgãos e en dades da
Administração Pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal devem incluir, nas
licitações ou nas contratações diretas, cláusula de proibição de conteúdo: I – discriminatório
contra a mulher; II – que incen ve a violência contra a mulher; III – que exponha a mulher a
constrangimento; IV – homofóbico; V – que represente qualquer po de discriminação ; e que as
disposições desse ar go 1º aplicam-se às contratações pelo Poder Público de profissionais do setor
ar s co, e na forma do seu art. 2º que o uso ou o emprego de conteúdo discriminatório cons tui
mo vo para rescisão do contrato e aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, ora
Regulamentada por Decreto-DF nº 38.365, de 26.07.2017. Inserir item no edital e cláusula na
minuta contratual sobre esse assunto.

 

 

                                    Nos termos da LEI-DF 5.575/2015, as súmulas dos contratos e
dos adi vos per nentes a obras, compras, serviços, alienações e locações celebrados pelos órgãos
ou pelas en dades da Administração Pública do Distrito Federal com par culares devem ser
publicadas no Portal da Transparência , as quais devem constar informações referentes ao valor, ao
objeto, à finalidade, à duração e ao prazo de vigência do contrato, bem como o nome ou a razão social
do fornecedor do produto, da obra ou do serviço.

 

 

PROGRAMA INTEGRIDADE
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                                    Cumpre registrar a existência da LEI-DF Nº 6.112 de 02 de
fevereiro de 2018, em vigor 30 dias após sua publicação, a qual estabelece a obrigatoriedade de
implementação do Programa de Integridade em todas as pessoas jurídicas que celebrem contrato,
consórcio, convênio, concessão, parceria público-privada e qualquer outro instrumento ou forma de
avença similar, inclusive decorrente de contratação direta ou emergencial, pregão eletrônico e
dispensa ou inexigibilidade de licitação, com a administração pública direta ou indireta do Distrito
Federal em todas as esferas de poder, com valor global igual ou superior a R$ 5.000.000,00. (Artigo
alterado(a) pelo(a) Lei 6308 de 13/06/2019) e no seu § 2º  que aplica-se essa Lei em sua plenitude às
pessoas jurídicas que firmem relação contratual com prazo de validade ou de execução igual ou
superior a 180 dias. (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei 6308 de 13/06/2019). Contudo, o art. 2º da Lei
Distrital nº 6.308/2019 que a alterou, dispõe que “Art. 2º O Programa de Integridade previsto na Lei
nº 6.112, de 2018, se dá a par r de 1º de janeiro de 2020 e aplica-se exclusivamente aos contratos,
consórcios, convênios, concessões ou parcerias público-privadas celebrados após essa data”.

Não é aplicável no caso em concreto, o valor estimado da licitação está abaixo daquele patamar.

 

 

EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE HOMENS E MULHERES

 

 

                                    A LEI Nº 6.679/2020, dispõe que todos os órgãos da
Administração Pública direta, indireta e fundacional do Distrito Federal devem exigir das empresas
vencedoras de processos licitatórios per nentes a obras e serviços, inclusive de publicidade, como
condição para assinatura de contrato, a comprovação ou o compromisso de adoção de
mecanismos para garan r a equidade salarial entre homens e mulheres com o mesmo cargo,
atribuições e tempo de serviço, e com grau de instrução igual ou equivalente.

 

 

                                    Pertinente citar trechos da norma:

 

“Art. 2º A empresa vencedora de processo licitatório deve comprovar
documentalmente o cumprimento da exigência de equidade salarial em
seu quadro de funcionários no prazo de 5 dias, contado da publicação do
resultado da licitação e prorrogável, jus ficadamente, por igual período e
uma única vez, por meio de:

I – documento assinado por contador responsável, contendo o nome de
todos os funcionários e respec vos cargos, tempo de serviço, grau de
instrução, raça declarada e remuneração;

II – relatório sobre ações afirma vas adotadas para garan r a igualdade
de condições no ingresso e na ascensão profissional, e o combate às
prá cas discriminatórias, inclusive de raça, e à ocorrência de assédios
moral e sexual na empresa, pelo menos nas áreas de:

a) política de benefícios;

b) recrutamento e seleção;

c) capacitação e treinamento.
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§ 1º A empresa que não conte com mecanismos de garan a de equidade
salarial no ato do chamamento para assinatura do contrato pode
apresentar, no mesmo prazo estabelecido no caput, plano para adoção
das ações elencadas no inciso I I, ou outras que visem ao alcance do mesmo
objetivo, com prazo para implantação de no máximo 90 dias.

§ 2º O plano para adoção das ações afirma vas apresentado pela empresa
vencedora deve constar de cláusula do contrato a ser assinado com a
Administração Pública, e o não cumprimento dele enseja rescisão do
contrato e demais consequências legais.

Art. 3º A exigência de que trata o art. 1º e os prazos para comprovação de
seu atendimento devem constar dos editais de licitação publicados pelos
órgãos públicos do Distrito Federal.

Art. 4º A empresa vencedora de processo licitatório que não aceite as
condições impostas por esta Lei fica impedida de assinar o respec vo termo
de contrato, ficando a Administração Pública autorizada a convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazêlo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato
convocatório, ou revogar a licitação, de acordo com o disposto pela Lei
federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.”

 

 

VEDAÇÃO ASSÉDIO

 

 

                                    O DECRETO Nº 41.536/2020, dispõe sobre os procedimentos de
registro e apuração de casos de assédio moral ou sexual no ambiente de trabalho dos órgãos e
en dades do Governo do Distrito Federal, estabelece no seu art. 13 que o disposto nesse Decreto
aplica-se aos contratos e convênios administra vos firmados pelos órgãos e en dades do Distrito
Federal, bem como outros ajustes congêneres, inclusive no âmbito dos Programas de Estágio e do
Jovem Aprendiz, respeitada a legislação aplicável e os limites dos contratos administra vos. Por sua
vez, no seu § 1º está previsto que as empresas contratadas, órgãos e en dades parceiros serão
incen vados a adotar em suas relações com o Distrito Federal boas prá cas e medidas legais de
prevenção e apuração de denúncias de assédio moral ou sexual que envolvam seus empregados ou
representantes; e no seu § 2º que as minutas-padrão de editais de licitação, contratos, convênios e
demais ajustes administra vos a serem u lizados pelos órgãos e en dades do Distrito Federal
conterão cláusula de observância às prá cas de prevenção e apuração de denúncias de assédio moral
ou sexual de que trata esse Decreto; e no seu  3º que caso um dos trabalhadores envolvidos seja um
prestador de serviço terceirizado, será comunicado o fato à empresa contratada, requerendo as
providências legais cabíveis.

 

 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
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                                    O DECRETO-DF 39.620/2019 estabelece no seu art. 2º que os
contratos a serem firmados e os pagamentos de qualquer natureza a serem realizados pelos órgãos
da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal serão analisados previamente pela unidade de
controle interno competente, conforme critérios, especialmente de valor, definidos pelo Secretário
de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal.

 

(Legislação Correlata - Portaria 29 de 02/03/2021: - Art. 1º Para
cumprimento do art. 2º do Decreto nº 39.620/2019 ficam estabelecidos os
valores definidos no Anexo I desta Portaria.

§ 1º A análise prevista no caput não é obrigatória para os termos de
aditivos contratuais.

§ 2º A análise prévia de contratos poderá ocorrer desde o procedimento
prévio à contratação, após a fixação de valor de referência, ou após a
abertura das propostas dos licitantes, ou anteriormente à assinatura do
termo de contrato, inclusive nos casos de dispensa e inexigibilidade de
licitação.

§ 3º Não serão objeto de análise prévia, nos termos desta Portaria, os
pagamentos referentes às seguintes despesas:

I - pessoal e encargos sociais, e demais custeios relacionados às folhas de
pagamento;

II - auxílio funeral;

III - suprimento de fundos de caráter secreto;

IV - formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP;

V - sentenças judiciais.

VI - amortização, juros e encargos da dívida pública fundada. (Acrescido(a)
pelo(a) Portaria 60 de 16/04/2021)

§ 4º Os recursos oriundos de transferência de entes externos, cujos
pagamentos sejam realizados pelo órgão e se enquadrem no disposto
neste artigo, devem ser objeto de análise prévia.

§ 5º O disposto nesta Portaria não se aplica ao processo de autorização
para pagamento de despesas de exercícios anteriores, para o qual deve ser
observado o disposto no Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010.

Art. 2º A análise prévia realizada pela Unidade de Controle Interno ou
Unidade de Auditoria Interna é ato pico de controle, de caráter
orientativo e não vinculante, não se confundindo com atos de gestão.).

 

 

 

CONTROLE DE DESPESAS

 

 

                                    O DECRETO Nº 44.162, DE 25 DE JANEIRO DE 2023, em vigor a
par r de sua publicação no DODF de 26.01.2023, estabelece normas para controle da despesa no
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âmbito do Poder Execu vo do Distrito Federal, e no seu art.1º está disposto que os órgãos e
en dades da administração do Distrito Federal devem observar o disposto neste Decreto para a
proposição de medidas ou atos que resultem na criação ou aumento de despesas referentes a: I -
licitação; II - contratação; III - prorrogação ou reajustamento de contratos; IV - repactuações; (...), por
sua vez, o seu art. 5º determina que é obrigatório o cadastramento dos contratos
administra vos, bem como os respec vos termos adi vos, apos lamentos e termos de rescisão
no Sistema de Gestão de Contratos - e-ContratosDF e no § 1º que fica vedada a execução da
despesa que não obedecer ao disposto no caput. Registre-se que há ANEXOS àquele Decreto que
tratam de MODELOS DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA e outros.

 

 

EGRESSOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

 

 

                                    A LEI DISTRITAL Nº 4.652/2011 estabelece que “os editais de
licitação para contratação de empresas para o fornecimento de bens ou a prestação de serviços ao
Distrito Federal deverão possuir cláusula exigindo dos licitantes que comprovem possuir, em seus
quadros de empregados, ao menos 3% (três por cento) de apenados em condições de exercer
trabalho externo ou egressos do Sistema Penitenciário.”(ar go vetado pelo Governador, mas man do
pela Câmara Legisla va do Distrito Federal, conforme publicação no Diário da Câmara Legisla va de
21/05/2012); e no parágrafo único, que empresas par culares que explorem serviços de vigilância e
de transporte de valores excluem-se da obrigação de possuir em seus quadros os empregados de
que trata o caput.

 

 

                                    A LEI-DF Nº 4.079/2008 também dispõe sobre a reserva de vagas
para apenados em regime semi-aberto e egressos do sistema penitenciário nas contratações para
prestação de serviços com fornecimento de mão-de-obra à Administração Pública do Distrito
Federal, a qual é regulamentada pelo DECRETO-DF nº 29.174/2008 que, dentre outras disposições,
estabelece que é obrigatória cláusula que assegure reserva de vagas para apenados em regime semi-
aberto e egressos do sistema penitenciário nos contratos de prestação de serviços que empreguem
mão-de-obra, firmados pela Administração Pública do Distrito Federal e que será de 2% (dois por
cento) o quan ta vo de vagas des nadas aos indicados no ar go 1º do presente Decreto; e que a
reserva de vaga prevista neste ar go não se aplica aos serviços de segurança, vigilância ou custódia,
nem aos submetidos a medidas sócio-educativas.

 

 

                                    Contudo, em que pese estarem em vigor em tese com alteração,
essas leis distritais, embora a segunda tenha sido tacitamente revogada pela posterior que tratou
sobre a matéria, não poderão ser aplicados no caso em exame, EXCLUIR o conteúdo do item 25.14
do edital – que dispõe que “25.14 As Licitantes deverão comprovar, caso cabível, o atendimento da
Lei distrital nº 4.652/2011, que cria, no âmbito do DF, o Programa de Valorização Profissional junto
aos apenados em regime semiaberto e aos egressos do Sistema Penitenciário.” ADEMAIS o caso em
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exame não trata de prestação de serviços, mas sim COMPRA.

 

 

                                    Com efeito, essas normas distritais estão em descompasso em
diversos aspectos com a LEGISLAÇÃO FEDERAL aplicável no caso em concreto que trata do mesmo
assunto, devendo prevalecer a norma federal, exegese do art. 24, § 4º da Cons tuição Federal) ,
no caso o art.40, § 5º da Lei Federal nº 8.666/93 (que rege esse certame), que estabelece que a
Administração Pública poderá, nos editais de licitação para a contratação de serviços, exigir da
contratada que um percentual mínimo de sua mão de obra seja oriundo ou egresso do sistema
prisional, com a finalidade de ressocialização do reeducando, na forma estabelecida em
regulamento.                (Incluído pela Lei nº 13.500, de 2017), no caso o REGULAMENTO FEDERAL é o
DECRETO FEDERAL nº 9450/2018, o qual por sua vez dispõe, dentre outros assuntos relacionados, no
seu art. 5º que “Na contratação de serviços, inclusive os de engenharia, com valor anual acima de R$
330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), os órgãos e en dades da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional deverão exigir da contratada o emprego de mão de obra formada por
pessoas presas ou egressos do sistema prisional, nos termos disposto no § 5º do art. 40 da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993.” Portanto, o caso em exame não trata de prestação de serviços, mas de
COMPRA DE BENS, embora o valor estimado esteja acima daquele decreto.

 

 

                                    Não serão mencionadas outras normas distritais que são
aplicáveis para prestação de serviços ou prestação de serviços con nuados com dedicação exclusiva
de mão ou ainda sobre execução de obra, tendo em vista que o caso em concreto trata de COMPRA
de bens.

 

 

ERROS SANÁVEIS

 

Edital

 

- item 8.2.5 - excluir, não é mais exigida a in tulada “Declaração Independente de Proposta”, a
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009 que tratava do assunto foi
revogada pela IN nº 102/2020-SEGES/ME;

 

- item 14.3.1.c.1 – cita subitem que não existe no edital;

 

- item 13.5.3 – A IN SRF nº 327/2003 foi revogada pela IN SRF nº 2090/2022 que atualmente é a
Instrução Norma va dispõe sobre a declaração e o controle do valor aduaneiro de mercadorias
importadas.
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Anexos

 

 

Termo de Referência

 

- item 7-TR – o Decreto Federal nº 13.609/1943 foi revogado pela Lei Federal nº 14.195/2021;

 

- item 15-TR – o Decreto Lei nº 857/1969 foi revogado pela Lei Federal nº 14.286/2021 já em vigor,
que atualmente dispõe sobre o mercado de câmbio brasileiro, o capital brasileiro no exterior, o
capital estrangeiro no País e a prestação de informações ao Banco Central do Brasil, para fins de
compilação de estatísticas macroeconômicas oficiais;

 

Minuta contratual

- Cláusula 7ª – 7.2.10 – cita item que não existe na minuta contratual.

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

 

                                    Percentuais de alíquotas de tributos, eventual isenção de
imposto, deverão ser aplicadas as conforme a legislação vigente quando da efe vação da compra do
bem.

 

 

                                    Item 14.7.5 – o art. 24 da Lei-DF nº 4.611/2011 está sendo
questionada sua constitucionalidade na forma da ADI 073.2110-10.2021.8.07.0000.

 

 

NOVA LEI DE LICITAÇÕES

 

                                    A Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 é a nova Lei de
Licitações e Contratos Administra vos, ora em vigor, mas não é aplicável neste feito em análise, o
qual será regido pela Lei Federal nº 8.666/93 QUE AINDA NÃO FOI REVOGADA totalmente pela lei
nova na forma do seu art. 194, inciso II (revogação será após decorridos 2 (dois) anos da publicação
oficial da nova Lei, exceto o art. 89 a 108). O mesmo em relação a Lei Federal nº 10.520/2002 que é
a Lei do Pregão, que também ainda está em vigor pelo mesmo prazo e, por via de consequência o
Decreto Federal nº 10.024/2019 que regula o PREGÃO ELETRÔNICO atualmente. Sendo então
aplicável NESTE CERTAME.
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III - CONCLUSÃO

 

                                    Pelo exposto, o parecer é no sen do do retorno dos autos ao
órgão interessado na licitação, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, visando à
adoção das alterações sugeridas para o aperfeiçoamento do procedimento, de acordo com a
Legislação e a Jurisprudência que regem a matéria, devendo atentar para o limite de vigência atual
da Lei Federal nº 10.520/2002 e da Lei Federal nº 8.666/93, para viabilizar a u lização deste
Parecer Referencial.

 

 

                                    Com a emissão do presente PARECER REFERENCIAL fica
dispensado o envio do processo para emissão de outro parecer jurídico por esta PGDF, ressalvada a
hipótese de consulta acerca de dúvida de ordem jurídica devidamente iden ficada e mo vada. E para
a utilização do parecer referencial nos casos concretos, deverá ocorrer na instrução do processo:

 

a. cópia integral deste parecer referencial com as cotas de aprovação do Procurador Chefe e do(a)
Procurador(a)-Geral do Distrito Federal ou do Procurador-Geral adjunto; e

 

b. declaração da autoridade competente para a prá ca do ato de que a situação concreta se enquadra
nos parâmetros e pressupostos do parecer referencial e que serão observadas suas orientações,
conforme modelo anexo à Portaria PGDF nº 115/2020.

 

É o parecer, sub censura.

À consideração superior.

Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023.

 

MARIDALVA FREITAS DE ALMEIDA

Subprocuradora Geral do Distrito Federal

 

Documento assinado eletronicamente por MARIDALVA FREITAS DE ALMEIDA - Matr.0096941-9,
Procurador(a) do Distrito Federal, em 03/02/2023, às 12:17, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Procuradoria-Geral do Consultivo
Gabinete dos Procuradores-Chefes da Procuradoria-Geral do

Consultivo

 

Cota - PGDF/PGCONS/CHEFIA

PROCESSO N°: 00053-00175804/2022-14
MATÉRIA: Administrativo

 

APROVO O PARECER REFERENCIAL N° 37/2023 - PGCONS/PGDF, exarado pela ilustre
Subprocuradora-Geral do Distrito Federal Maridalva Freitas de Almeida.

Ressalto que a autoridade administra va deverá zelar pela correta condução do
processo administra vo subme do a exame, sendo de sua inteira responsabilidade a observância às
normas legais de regência e às recomendações constantes do opinativo.

 

 

GABRIEL ABBAD SILVEIRA

Procurador-Chefe

 

 

De acordo.

 Encaminhe-se cópia do opina vo à Biblioteca Jurídica Onofre Gon jo Mendes desta
PGDF, para disponibilização no sistema de consultas de pareceres referenciais desta Casa Jurídica.

 Expeça-se Circular aos órgãos, autarquias e fundações do Distrito Federal, para
conhecimento.

Res tuam-se os autos ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, para
conhecimento e providências.

 

HUGO DE PONTES CEZARIO
Procurador-Geral Adjunto do Consultivo

 

Documento assinado eletronicamente por GABRIEL ABBAD SILVEIRA - Matr.0171596-8,
Procurador(a)-Chefe, em 06/02/2023, às 15:23, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por HUGO DE PONTES CEZARIO - Matr.0232490-3,
Procurador(a)-Geral Adjunto(a) do Consultivo, em 15/02/2023, às 21:28, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Cota PGDF/PGCONS/CHEFIA 105339845         SEI 00020-00001119/2023-20 / pg. 57



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 105339845 código CRC= D871958C.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SAM, Bloco I , Ed. Sede - Asa  Norte, Bras íl ia  - DF - CEP 70620-000 - DF

 

00020-00001119/2023-20 Doc. SEI/GDF 105339845

Cota PGDF/PGCONS/CHEFIA 105339845         SEI 00020-00001119/2023-20 / pg. 58


	Parecer Referencial 37 (105253266)
	Cota PGDF/PGCONS/CHEFIA 105339845

