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- Secretário de Controle Interno do TRT 20ª Região;

- Bacharel em Ciências Contábeis;

- Pós-graduado em Gestão Estratégica de Pessoas, Perícia Contábil e 

Licitações e Contratos;

- Professor e Palestrante.

BOM DIA!



O QUE HÁ DE NOVO?

• Decreto Nº 10.024/2019 (Novo Pregão Eletrônico)
• Novas ferramentas de disputa
• Novo Sistema eletrônico
• Novos artefatos
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INOVAÇÃO

• Novo ambiente de disputa
• Comprasnet 4.0
• Novos modos de disputa
• Orçamento sigiloso
• Dispensa eletrônica
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INOVAÇÃO

• Habilitação concentrada
• Bens e serviços especiais
• Estudos técnicos preliminares
• Publicação do aviso de licitação
• Prazo de impugnação do edital
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INOVAÇÃO

• Desempate
• Maior desconto
• Intervalo entre lances
• Planos de capacitação
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INOVAÇÃO

• Até onde podemos inovar por Decreto?
• Lei 10.520: O que diz sobre Pregão Eletrônico?
•         Art. 2º (VETADO)
•         § 1º  Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de 

recursos de tecnologia da informação, nos termos de regulamentação 
específica.
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ABRANGÊNCIA DO DECRETO

• A quem se aplica, obrigatoriamente, o Decreto?
• Decreto
• Hierárquico
• Regulamentador

• A quem serve o Decreto?
• Ato regulamentador nos Tribunais
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SISTEMAS ELETRÔNICOS



SISTEMAS ELETRÔNICOS

• Comprasnet (Governo Federal): 19 Tribunais
• Licitações-e (Banco do Brasil) : 6 Tribunais

• Qual deles devemos utilizar?
• E as dispensas eletrônicas, como fazer?
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SISTEMAS ELETRÔNICOS

• Credenciamento no sistema
• Perfis de acesso
• Atribuições do Pregoeiro, equipe de apoio e autoridade
• Atuação e postura do Pregoeiro
• Registros no sistema
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UTILIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

• Ainda cabe utilizar o Pregão Presencial?
• § 1º A utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, pelos órgãos da 

administração pública federal direta, pelas autarquias, pelas fundações e pelos 
fundos especiais é obrigatória.

• § 4º Será admitida, excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade 
competente, a utilização da forma de pregão presencial nas licitações de que trata 
o caput ou a não adoção do sistema de dispensa eletrônica, desde que fique 
comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem  para a administração na 
realização da forma eletrônica. (Decreto Nº 10.024/2019, Art. 1º)

• Jurisprudência do TCU
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OBJETOS DO PREGÃO



LEI 10.520/2002

•         Art. 1º  Para aquisição de bens e serviços comuns, 
poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que 
será regida por esta Lei.
•         Parágrafo único.  Consideram-se bens e serviços comuns, 

para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos 
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.
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DECRETO Nº 10.024/2019

• Art. 3º  Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
(...)
III - bens e serviços especiais - bens que, por sua alta 
heterogeneidade ou complexidade técnica, não podem ser 
considerados bens e serviços comuns, nos termos do inciso II;
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PREGÃO x ENGENHARIA

• Serviços
• Serviços comuns
• Serviços especiais
• Serviços de engenharia
• Serviços comuns de engenharia
• Serviços técnicos profissionais especializados
• Outros serviços
• Obras
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PREGÃO x ENGENHARIA

• Demandas de Engenharia: O que podemos licitar por Pregão?
• Posicionamento doutrinário
• Posição do Sistema Confea/CREA
• Jurisprudência do TCU
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CATÁLOGOS DE BENS E 
SERVIÇOS

• CATMAT/CATSER
• Consulta pública no Comprasnet
• Descrição complementar
• Divergências entre Edital e Sistema: o que fazer?
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DEFINIÇÃO DO OBJETO

• Lei 10.520/2002, Art. 3º:
• (...)
• II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas 

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem 
a competição;
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PLANEJAMENTO DA 
CONTRATAÇÃO



PLANEJAMENTO

• ETP
• Termo de referência
• Edital e suas exigências
• Designação do Pregoeiro e Equipe de apoio
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EDITAIS

• Atenção para as novas regras
• Justificar e disciplinar as escolhas da Administração
• Modo de disputa
• Orçamento sigiloso
• Julgamento de habilitação
• Intervalo entre lances
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PREGOEIRO



PREGOEIROS

• Condução do certame
• Registrar atos
• Comunicar paralizações e retornos das sessões públicas
• Atenção para a fase de lances fechados
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ATRIBUIÇÕES

• I - conduzir a sessão pública;
• II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de 

esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios 
formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;

• III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos 
estabelecidos no edital;

• IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances;
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ATRIBUIÇÕES

• V - verificar e julgar as condições de habilitação;
• VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, 

dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;
• VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à 

autoridade competente quando mantiver sua decisão;
• VIII - indicar o vencedor do certame;
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ESTUDOS TÉCNICOS 
PRELIMINARES - ETP



• IV - estudo técnico preliminar - documento constitutivo da 
primeira etapa do planejamento de uma contratação, que 
caracteriza o interesse público envolvido e a melhor solução 
ao problema a ser resolvido e que, na hipótese de conclusão 
pela viabilidade da contratação, fundamenta o termo de 
referência;
• XI - termo de referência - documento elaborado com base nos 

estudos técnicos preliminares, que deverá conter:
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ESTUDOS TÉCNICOS 
PRELIMINARES



• Art. 8º  O processo relativo ao pregão, na forma eletrônica, 
será instruído com os seguintes documentos, no mínimo:
• I - estudo técnico preliminar, quando necessário;
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ESTUDOS TÉCNICOS 
PRELIMINARES



• Art. 14.  No planejamento do pregão, na forma eletrônica, 
será observado o seguinte:
• I - elaboração do estudo técnico preliminar e do termo de 

referência;
• II - aprovação do estudo técnico preliminar e do termo de 

referência pela autoridade competente ou por quem esta 
delegar;
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ESTUDOS TÉCNICOS 
PRELIMINARES



• Lei 8.666/1993, Art. 6º, IX - Projeto Básico - conjunto de elementos 
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para 
caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços 
objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos 
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o 
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e 
que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos 
e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:
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ESTUDOS TÉCNICOS 
PRELIMINARES



ESTUDOS TÉCNICOS 
PRELIMINARES

• Novidade?
• IN 05/2017, Res. 182 – CNJ, Lei 8.666/1993
• Precede a elaboração do Termo de Referência ou Projeto 

Básico
• Devemos adotar em todas as contratações?
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ESTUDOS TÉCNICOS 
PRELIMINARES

• Realizar ETP “quando necessário”.
• ETP simplificado
• Posso utilizar o ETP de uma contratação anterior?
• Há situações que dispensam o ETP?
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PERGUNTA

O Prof. Marcus utilizará a técnica do Slip de Crawford 
para uma rápida identificação de riscos nas aquisições.  
Para tanto, solicitou a aquisição de 16 blocos de Post-it, 
de 4 cores distintas.  Pergunta: É necessário elaborar 
ETP para esta aquisição?



ESTUDOS TÉCNICOS 
PRELIMINARES

• Análise de mercado
• Exame de soluções
• Escolhas da Administração
• Modelos de contratação
• “Servicificação” das coisas
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ALTERNATIVAS

• Servidores físicos substituídos por servidores na nuvem;
• CD´s e DVD´s por serviços de streaming;
• Venda de livro por assinatura de e-books;
• GPS por aplicativos de navegação.
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ALTERNATIVAS

• Veículos: Locação, aquisição, plataformas de mobilidade?
• Impressões: Equipamentos próprios ou outsourcing?
• Limpeza: Material adquirido pelo Órgão ou pela empresa?
• Combustível: Posto exclusivo ou cartão combustível?
• Itens de Almoxarifado: SRP ou estoque físico?
• Manutenção: 2 contratos ou contrato único?
• Garantia: Legal ou estendida?
• Medicamentos: Estoque ou contrato sob demanda?
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CONTRATAÇÕES INOVADORAS

• Quarteirização
• Gerenciamentos
• Facilities
• Almoxarifado virtual
• Unificação de contratos
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MODELOS DE ETP

• Existe modelo de ETP?
• Podemos adotar?
• Templates
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TERMO DE REFERÊNCIA



TERMO DE REFERÊNCIA

• Contém os elementos que embasam a avaliação do custo pela 
administração e ainda:

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

• 2. o valor estimado do objeto da licitação demonstrado em planilhas, de 
acordo com o preço de mercado; e

• 3. o cronograma físico-financeiro, se necessário;
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TERMO DE REFERÊNCIA

• b) o critério de aceitação do objeto;
• c) os deveres do contratado e do contratante;
• d) a relação dos documentos essenciais à verificação da qualificação 

técnica e econômico-financeira, se necessária;
• e) os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato ou da 

ata de registro de preços;
• f) o prazo para execução do contrato; e
• g) as sanções previstas de forma objetiva, suficiente e clara.
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OBJETO

• Definição do objeto: precisa, suficiente e clara, vedadas especificações 
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou frustrem a 
competição.

• IMPORTANTE:
• Foco no atendimento da necessidade
• Cuidado com detalhes desnecessários (Direcionamento)
• Respostas no ETP
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RISCOS NA ELABORAÇÃO DO TR

• Retrabalho: Muitas informações podem estar no ETP
• Comprometimento da qualidade do objeto contratado
• Incompletude
• Preços discrepantes (Excessivos ou inexequíveis)
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PESQUISA DE PREÇOS



46



PESQUISA DE PREÇOS

47

- Balizar a execução do orçamento
- Proposta orçamentária, Plano de contratações,  adequação de 

despesa, etc.

- Orientar o Pregoeiro
- Preço de referência

- Planejar a contratação
- Estudos preliminares



- Justificar contratações
- Escolha da modalidade licitatória
- Dispensa, Inexigibilidade
- Adesão a atas de RP
- “Vantajosidade” da manutenção e prorrogação de contratos
- Alterações de contratos
- Utilização de benefícios da LC 123
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PESQUISA DE PREÇOS



FONTES DE PESQUISA
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- Orçamentos com empresas
- Catálogos 
- Bancos de preços (NP, FGV, Painel de preços, etc.)
- Contratos recentes ou vigentes do próprio órgão
- Contratos de outros órgãos



FONTES DE PESQUISA
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- Resultados de licitações de outros órgãos
- Preços registrados em atas de RP
- Preços referencias (Tabelas de preço)
- Preços praticados em corporações privadas
- Série histórica de preços



- Sites de busca
- Buscape, Bondfaro, Jacotei, Decolar, Zoom, Encontre Barato, 

etc.
- Mercado livre*, OLX*

- Sistemas referenciais para obras
- SINAPI, SICRO, ORSE, PINI
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FONTES DE PESQUISA



- Sistemas eletrônicos
- Compras Governamentais
- Painel de preços
- IN 05/2014 (Alterada pela IN 03/2017)
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FONTES DE PESQUISA



- Mídias especializadas
- Tabela FIPE, Molicar
- Sistema Audatex

- Sites especializados
- Webmotors, wimoveis, imoveisweb
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FONTES DE PESQUISA



- Sites de referência
- americanas, submarino

- Tabelas de referência
- ANP, Serviços clínicos, odontológicos, medicamentos, livros, 

etc.
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FONTES DE PESQUISA



INSTRUÇÃO PROCESSUAL

- Quantidade de cotações:
- O MITO DOS 3 ORÇAMENTOS!
- 3?
- No máximo 3?
- No mínimo 3?
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INSTRUÇÃO PROCESSUAL

- E se o mercado for limitado?
- Telefonia, comunicação, coleta de lixo, times de botão, etc. 

- Como pesquisar no caso de Inexigibilidade?
- E na dispensa emergencial?
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IN 05/2014

• Art. 2º A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização dos 
seguintes parâmetros:

• I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico 
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br;

• II – contratações similares de outros entes públicos, em execução ou 
concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da 
pesquisa de preços

• III - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos 
especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e 
hora de acesso; ou 58



IN 05/2014

• IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas 
não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias.

• § 1º  Os parâmetros previstos nos incisos deste artigo poderão ser 
utilizados de forma combinada ou não, devendo ser priorizados os 
previstos nos incisos I e II e demonstrada no processo administrativo 
a metodologia utilizada para obtenção do preço de referência.
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IN 05/2014

• §2º  Serão utilizadas, como metodologia para obtenção do preço de 
referência para a contratação, a média, a mediana ou o menor dos 
valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida 
sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais 
dos parâmetros adotados neste artigo, desconsiderados os valores 
inexequíveis e os excessivamente elevados.

• §3º  Poderão ser utilizados outros critérios ou metodologias, desde 
que devidamente justificados pela autoridade competente.

• §4º  Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em 
especial, quando houver grande variação entre os valores 
apresentados.
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IN 05/2014

• Art. 3º Quando a pesquisa de preços for realizada com os 
fornecedores, estes deverão receber solicitação formal para 
apresentação de cotação.
•  Parágrafo único. Deverá ser conferido aos fornecedores prazo 

de resposta compatível com a complexidade do objeto a ser 
licitado, o qual não será inferior a cinco dias úteis.
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MÉDIA, MEDIANA OU MENOR 
VALOR?

• Como escolher a metodologia?
• Existe uma que se destaque pela eficiência?
• É possível deixar a escolha a cargo da Administração, caso a caso?
• É recomendável fixar única metodologia para todos os processos?
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DOUTRINA

A definição de média, mediana e menor valor 
O auditor do CGU Franklin Brasil, que é bacharel em computação e 
mestre em controladoria e contabilidade, já explicou aos leitores do 
SOLLICITA o que é cada uma das métricas apontadas:
“A Média é um dos métodos mais comuns para definir preços de 
referência. Por exemplo, se a amostra tem cinco itens, somam-se os preços 
unitários e divide-se o total por cinco. Porém, a média é fortemente 
influenciada por valores extremos. Por isso, em amostras sem 
homogeneidade, pode não representar adequadamente a tendência central 
dos preços. 63



Já a Mediana é definida por estar na posição central das referências 
coletadas. Por exemplo, considerem-se os valores (1,50; 2,20; 3,50; 
4,00; 10,00) como os preços coletados. Se for utilizado o método da 
mediana, o preço de referência será 3,50, pois é o valor que está na 
posição central da amostra, conforme destacado em negrito. A média 
para o mesmo conjunto seria 4,24. O Menor preço é simplesmente o 
número mais baixo em um conjunto de dados obtidos”, exemplifica 
Brasil.
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DOUTRINA



Mas então quando se usa a média, a mediana e o menor 
preço para fixar o preço estimado da licitação?

Segundo Brasil, depende do comportamento dos dados obtidos e 
do uso que se pretende fazer da referência. Não é adequado 
definir uma regra única, genérica.
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DOUTRINA



“Existem outros métodos estatísticos possíveis de uso, como, 
por exemplo, a média saneada, que se baseia em cálculos de 
média, desvio padrão, coeficiente de variação, limites superiores 
e inferiores e descartes de valores acima ou abaixo desses 
limites”.  (Franklin Brasil)
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DOUTRINA



RESUMO

Média e Mediana: Medida de tendência central, devendo ser 
utilizados para mercados mais competitivos.  Risco de 
estimativa inadequada
Menor preço: mercados menos competitivos.  Risco de fracasso.
Média saneada: método mais robusto, por tratar possíveis 
variações.  Sugerido para valores consideráveis
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ORÇAMENTO 
SIGILOSO



ORÇAMENTO SIGILOSO

• O que é?
• Isso é bom?
• O que muda na nossa rotina?

• Histórico
• Lei 8.666/1993, Pregão, RDC, Estatais
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ORÇAMENTO SIGILOSO

• Art. 15.  O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a 
contratação, se não constar expressamente do edital, possuirá 
caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e 
permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
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• § 1º  O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor máximo aceitável 
para a contratação será fundamentado no § 3º do art. 7º da Lei nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011, e no art. 20 do Decreto nº 7.724, de 
16 de maio de 2012.

• § 2º  Para fins do disposto no caput, o valor estimado ou o valor 
máximo aceitável para a contratação será tornado público apenas e 
imediatamente após o encerramento do envio de lances, sem prejuízo da 
divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações 
necessárias à elaboração das propostas.
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ORÇAMENTO SIGILOSO

• IMPORTANTE:
• Sigilo da informação
• Código de ética
• Status do documento (PROAD)
• Registro de acesso à informação
• Critério na pesquisa de preços (IN 05/2014)
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LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

• LEI 12.527/2011
• § 3º O direito de acesso aos documentos ou às informações 

neles contidas utilizados como fundamento da tomada de 
decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição 
do ato decisório respectivo.
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EDITAL



VÍCIOS COMUNS

• Desatualização
• Discrepância com o Sistema
• Erros decorrentes da fase interna
• Cuidado com situações impossíveis!

• Atenção para as escolhas da Administração
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CASE DE “INSUCESSO”

• O TCE/SE realizará evento alusivo aos seus 50 anos, 
iniciando no dia 25/03.  A licitação para contratação da 
empresa organizadora do evento será realizada no dia 23/03.  
O Edital estipulou prazo de 3 dias anteriores ao evento para 
que a estrutura seja montada.
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EDITAL

• Padronização de editais
• Modelos da AGU
• Modelos de Órgãos de referência
• Parecer jurídico referencial
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HABILITAÇÃO 
CONCENTRADA



FASE DE HABILITAÇÃO

• Habilitação concentrada
• Licitantes enviam a documentação junto com a proposta
• Qual a data a considerar para efeito de julgamento?
• E se não mandar?
• Se enviar incompleto, pode entregar depois?
• Disciplinar em Edital
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PUBLICAÇÕES



PUBLICAÇÕES

• Aviso de licitação (MP 896). Perda da eficácia.
• Cautelar STF, Min. Gilmar Mendes.
• Lei 10.520/2002, Art. 4º, I: 
I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de 
aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em 
jornal de circulação local, e facultativamente, por meios eletrônicos e 
conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação, nos termos 
do regulamento de que trata o art. 2º;
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PUBLICAÇÕES

• Art. 20.  A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será 
iniciada com a convocação dos interessados por meio da 
publicação do aviso do edital no Diário Oficial da União e no 
sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade promotora da 
licitação.
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IMPUGNAÇÃO DE 
EDITAL



• Art. 24.  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do 
pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias 
úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

• § 1º  A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, 
auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado do data 
de recebimento da impugnação.
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IMPUGNAÇÃO DE EDITAL



IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

• Novo prazo!
• Mudança por Decreto
• Diminuição do prazo do licitante
• Cautelas
• Exame de impugnações
• Modificações do edital e reabertura de prazo
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PROCEDIMENTOS DO 
PREGÃO ELETRÔNICO



PROPOSTAS

• Licitantes encaminham no Sistema (jamais receber por outro meio)
• Exame de preços apenas no final da fase

• Inexequíveis
• Excessivos

• Qual o momento para examinar as especificações?
• Antes da etapa de lances
• Após a etapa de lances
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LANCES

• Acompanhamento dos lances
• Cancelamento de lances
• Interação com os licitantes
• Encerramento da fase
• Fase de iminência e tempo aleatório
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NEGOCIAÇÃO

• Parâmetros para negociação
• Fixação de preço máximo
• Preços incompatíveis
• Preços excessivos
• Preços inexequíveis
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PROPOSTAS

• Amostras no Pregão
• Critério para exame
• Prazo para apresentação
• Cautela na solicitação
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DESEMPATE



• Art. 36.  Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios 
de desempate previstos nos 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.

• Art. 37.  Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do art. 36, 
caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva.

• Parágrafo único.  Na hipótese de persistir o empate, a proposta 
vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 
empatadas.  92
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DESEMPATE

• Sorteio eletrônico
• Procedimentos do sistema
• Desempate e a LC 123
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• Art. 14.  No planejamento do pregão, na forma eletrônica, será 
observado o seguinte:

(...)
III - elaboração do edital, que estabelecerá os critérios de julgamento e a 
aceitação das propostas, o modo de disputa e, quando necessário, o 
intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, 
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação 
ao lance que cobrir a melhor oferta;
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• Art. 31
• Parágrafo único.  No modo de disputa aberto, o edital preverá intervalo 

mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que 
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao 
lance que cobrir a melhor oferta.
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INTERVALO ENTRE LANCES

• Edital fixará intervalo entre lances
• Como definir?
• Qual o intervalo razoável?
• Valor ou percentual?
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MODOS DE DISPUTA

• Aberto
• Disputa por lances sucessivos

• Fechado
• Disputa em lance único

• Combinado
• Aberto/fechado e Fechado/aberto
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• Art. 31.  Serão adotados para o envio de lances no pregão eletrônico os 
seguintes modos de disputa:

• I - aberto - os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado no edital; ou

• II - aberto e fechado - os licitantes apresentarão lances públicos e 
sucessivos, com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento 
adotado no edital.

• Parágrafo único.  No modo de disputa aberto, o edital preverá intervalo 
mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que 
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao 
lance que cobrir a melhor oferta.

100

MODOS DE DISPUTA



• Art. 32.  No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do 
art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos 
e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando 
houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração 
da sessão pública.

• § 1º  A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata 
o caput, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que 
houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando 
se tratar de lances intermediários.
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• § 2º  Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida 
no caput e no § 1º, a sessão pública será encerrada automaticamente.

• § 3º  Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo 
sistema, nos termos do disposto no § 1º, o pregoeiro poderá, assessorado 
pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em 
prol da consecução do melhor preço disposto no parágrafo único do art. 
7º, mediante justificativa.
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• Art. 33.  No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II 
do caput do art. 31, a etapa de envio de lances da sessão pública terá 
duração de quinze minutos.

• § 1º  Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o 
aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até 
dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será 
automaticamente encerrada.
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• § 2º  Encerrado o prazo de que trata o § 1º, o sistema abrirá a 
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores 
das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam 
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso 
até o encerramento deste prazo.

• § 3º  Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata 
o § 2º, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de 
classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e 
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do 
prazo.

• § 4º  Encerrados os prazos estabelecidos nos § 2º e § 3º, o sistema 
ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
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• § 5º  Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 
2º e § 3º, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais 
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam 
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso 
até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto 
no § 4º.

• § 6º  Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance 
fechado que atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, 
auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício 
da etapa fechada, nos termos do disposto no § 5º. 105
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MODOS DE DISPUTA

• Modo aberto/fechado
• Fase fechada e número de lotes
• Desistência
• Empate
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MODOS DE DISPUTA

• Como escolher?
• Qual o melhor modo de disputa?
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DISPENSA ELETRÔNICA

• Dispensa por conta do valor: Art. 24, I e II
• Outras dispensas: Art. 24, III e seguintes

• Cotação eletrônica: Portaria 306/2001

• Aguardando Ato do SEGES.  E os Tribunais?
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• Art. 51.  As unidades gestoras integrantes do Sisg adotarão o sistema de 
dispensa eletrônica, nas seguintes hipóteses:

• I - contratação de serviços comuns de engenharia, nos termos do 
disposto no inciso I do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993;

• II - aquisição de bens e contratação de serviços comuns, nos termos do 
disposto no inciso II do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993; e

• III - aquisição de bens e contratação de serviços comuns, incluídos os 
serviços comuns de engenharia, nos termos do disposto no inciso III e 
seguintes do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993, quando cabível.
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RECURSOS NO PREGÃO



RECURSO

• Lei 10.520/2002, Art. 4:
• (...) 
• XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será 
concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do 
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos;
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RECURSO

• Lei 10.520/2002, Art. 4:
• (...) 
• XX - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará 

a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação 
pelo pregoeiro ao vencedor;
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RECURSO

• Decreto Nº 10.024/2019:
• Art. 44.  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o 

prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo 
próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

• § 1º As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas 
no prazo de três dias.
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RECURSO

• Juízo de admissibilidade (Pressupostos recursais)
• Tempestividade
• Motivação
• Interesse
• Legitimidade
• Sucumbência
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CAPACITAÇÃO



• Art. 16.  Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a 
quem possuir a competência, designar agentes públicos para o 
desempenho das funções deste Decreto, observados os seguintes 
requisitos:

• § 3º  Os órgãos e as entidades de que trata o § 1º do art. 1º  
estabelecerão planos de capacitação que contenham iniciativas de 
treinamento para a formação e a atualização técnica de pregoeiros, 
membros da equipe de apoio e demais agentes encarregados da instrução 
do processo licitatório, a serem implementadas com base em gestão por 
competências. 117
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PLANO DE CAPACITAÇÃO

• Implementar plano de capacitação
• Capacitação específica para área de contratações
• Boa prática das unidades de Auditoria
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ATRIBUIÇÕES

• IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
• X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
• XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade 

competente e propor a sua homologação.
• Parágrafo único.  O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da 

assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a 
fim de subsidiar sua decisão.
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