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Prefeitura Municipal de
Rio de Contas publica:
• Despacho Administrativo Referente ao Pregão Eletrônico Nº 017/2021
– Objeto: Aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, mobiliários,
entre outros, para atender a demanda das Secretarias e Setores da
Administração Municipal, com sessão de abertura designada para o dia
16 de agosto de 2021.

Gestor - Cristiano Cardoso Azevedo / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicações
Largo do Rosário, N. 01
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9HUVDP RV DXWRV VREUH R SURFHVVR OLFLWDWyULR DGRWDGR QD PRGDOLGDGH GH 35(*2
(/(75Ð1,&2 Q  REMHWLYDQGR D DTXLVLomR GH HOHWURGRPpVWLFRV HOHWURHOHWU{QLFRV
PRELOLiULRV HQWUH RXWURV  SDUD DWHQGHU D GHPDQGD GDV 6HFUHWDULDV H 6HWRUHV GD $GPLQLVWUDomR
0XQLFLSDOFRPVHVVmRGHDEHUWXUDGHVLJQDGDSDUDRGLDGHDJRVWRGH

&RP HIHLWR WHQGR HP YLVWD R UHFHELPHQWR GH LPSXJQDomR LQWHUSRVWD SHOD HPSUHVD
&20(5&,26,/9(,5$$7$&$',67$'(029(,602*,0,5,0±(,5(/,LQVFULWDQR&13-
Q  UHFHSFLRQDGD SRU PHLR GR HQGHUHoR HOHWU{QLFR FSOULRGHFRQWDV#JPDLOFRP
GHIRUPDWHPSHVWLYDSDVVDVHDDSUHFLDURVWHUPRVGDSHWLomRUHIHUHQGDGD

/RJRGHLQtFLRFRQVWDWDVHTXHDUHIHULGDLPSXJQDomRHQFRQWUDVH7(03(67,9$QRV
WHUPRVGRLQVWUXPHQWRFRQYRFDWyULRHGLDQWHGDVQRUPDVOHJDLV

$ ,PSXJQDQWH FRQVLJQD HP VXPDTXH GLVFRUGD GR DJUXSDPHQWR GRV PyYHLV
HVSHFLILFDGRVQR/27(FRPSRUWDQGRGLYLVLELOLGDGHGRVLWHQVHHPORWHVGLVWLQWRVSRLV
VHWUDWDGHSURGXWRVDXW{QRPRV$GHPDLVVXVWHQWDTXHFRPRVHFRQVWDQRHGLWDORDJUXSDPHQWR
GRV DQWHGLWRV LWHQV SUHMXGLFD R SULQFtSLR GD FRPSHWLWLYLGDGH UHVVDOWDQGR TXH R SURFHVVR
OLFLWDWyULRGHYHSURSRUFLRQDUDFRPSHWLomRHQWUHYiULRVOLFLWDQWHVSRVVLELOLWDQGRDUHDOL]DomRGR
QHJyFLRPDLVYDQWDMRVRSDUDD$GPLQLVWUDomR3~EOLFDUD]mRSHODTXDOUHTXHUDPRGLILFDomRGR
HGLWDOFRPYLVWDVDR'(60(0%5$0(172GRVRVLWHQVHFRQVWDQWHVGR/27(

3UHOLPLQDUPHQWH FXPSUH HVFODUHFHU TXH D $GPLQLVWUDomR SURFXUD VHPSUH DWHQGHU DR
LQWHUHVVH S~EOLFR UHVSHLWDQGR WRGRV RV SULQFtSLRV EDVLODUHV GD OLFLWDomR H GRV DWRV
DGPLQLVWUDWLYRVPRUPHQWHRGDOHJDOLGDGH,VWRSRVWRFXPSUHGHVWDFDUTXHDGLVFULFLRQDULHGDGH
GD$GPLQLVWUDomRSDUDGHILQLURREMHWRGDOLFLWDomRHQFRQWUDVHGLVSRVWDQRDUWGD/HL
QRQGHYHUVDTXH
“Art. 23 [...]
§1º – As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em
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tantas parcelas quantas se comprovem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se

à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à
ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala.”
1HVVD HVWHLUD SRGHPRV FLWDU D YDVWD -XULVSUXGrQFLD GR 7&8 DFHUFD GD SRVVLELOLGDGH H
REULJDomRGRDJUXSDPHQWRGHLWHQVGLYLVtYHLVHPORWHV

“O § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666/93 estabelece a possibilidade de a Administração
fracionar o objeto em lotes ou parcelas desde que haja viabilidade técnica e econômica.
Nos termos do § 2º, o fracionamento da contratação produz a necessidade de realização
de diversas licitações.

O fundamento do parcelamento é, em última instância, a

ampliação da competitividade que só será concretizada pela abertura de diferentes
licitações. Destarte, justifica-se a exigência legal de que ser realize licitação distinta para
cada lote do serviço total almejado. ” (Acórdão nº 2.393/2006. Plenário)

"Cabe considerar, porém, que o modelo para a contratação parcelada adotado nesse
parecer utilizou uma excessiva pulverização dos serviços. Para cada um de cinco
prédios, previram-se vários contratos (ar condicionado, instalações elétricas e
eletrônicas, instalações hidros sanitárias, civil). Esta exagerada divisão de objeto pode
maximizar a influência de fatores que contribuem para tornar mais dispendiosa a
contratação (...) embora as estimativas numéricas não mostrem consistência, não há nos
autos nenhuma evidência no sentido oposto, de que o parcelamento seria mais vantajoso
para a Administração. Ao contrário, os indícios são coincidentes em considerar a
licitação global mais econômica" (Acórdão nº 3140/2006 do TCU).
'HLJXDOIRUPDHLV,QIRUPDWLYRGH/LFLWDo}HVH&RQWUDWRV7&86HVV}HVHGH
VHWHPEURGH6HJXQGD&kPDUD

"5. É legítima a adoção da licitação por lotes formados com elementos de mesma
característica, quando restar evidenciado que a licitação por itens isolados exigirá
elevado número de processos licitatórios, onerando o trabalho da administração pública,
sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle,
colocando em risco a economia de escala e a celeridade processual e comprometendo a
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seleção da proposta mais vantajosa para a administração." (Destaques nossos)

“O parcelamento do objeto licitado deve ocorrer quando a opção se comprovar viável do
ponto de vista técnico- econômico, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei no 8.666/1993. Não
caracteriza cerceamento de competitividade a realização de uma só licitação com objetos
múltiplos, se comprovado que o parcelamento implicaria perda de eficiência e prejuízo
técnico à Administração. ” (Acórdão 3041/2008 Plenário)

"Como é sabido, a regra do fracionamento da contratação deve ser aplicada nas
hipóteses em que isso for possível e representar vantagem para a Administração. Essa
medida visa ampliar a competitividade, sob o pressuposto de que a redução do porte das
aquisições ampliaria o universo de possíveis interessados na disputa. 60. Essa regra,
contudo, poderá ser mitigada em face de limites de ordem técnica, ou seja, o
fracionamento em lotes deverá respeitar a integridade qualitativa do objeto a ser
executado. 61. Além disso, o fracionamento da contratação poderá também esbarrar em
impedimentos de ordem econômica, os quais se relaciona com o risco de o
fracionamento aumentar o preço unitário a ser pago pela Administração. Logo, nas
situações em que pode ocorrer o aumento dos custos para o Poder Público, não caberá
falar em fracionamento, uma vez que a finalidade é a redução de despesas
administrativas." (Acórdão 2407/2006 - Plenário)

“A adjudicação por grupo ou lote não é, em princípio, irregular. A Administração,
de acordo com sua capacidade e suas necessidades administrativas e operacionais,
deve sopesar e optar, motivadamente, acerca da quantidade de contratos decorrentes
da licitação a serem gerenciados…” (Acórdão nº 2796/2013)

9HMDVH TXHD 6~PXOD GR 7&8 Q  Ki H[SUHVVD SUHYLVmR DFHUFD GD SRVVLELOLGDGH GH
SURFHGHUDVDTXLVLo}HVGHIRUPDDJUXSDGDFRPRLQWXLWRGHHYLWDUSUHMXt]RSDUDRFRQMXQWRRX
FRPSOH[R RX SHUGD GH HFRQRPLD GH HVFDOD IDWRV HVWHV SOHQDPHQWH MXVWLILFiYHLV QRV HVWXGRV
SUHOLPLQDUHVUHDOL]DGRVSHOD$GPLQLVWUDomRDRYHULILFDUTXHDIRUPDPDLVHILFLHQWHGHSURFHGHUj
DTXLVLomRRFRUUHUiFRPRDJUXSDPHQWRGHLWHQVVHPHOKDQWHVHPORWH~QLFR

$FHUFDGRWHPDFLWDVHOLomRGRIHVWHMDGR3URIHVVRU-RUJH8OLVVHV-DFRE\)HUQDQGHVQR
3DUHFHUQHODERUDGRQR3URFHVVRQGR7&')
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"Desse modo a regra do parcelamento deve ser coordenada com o requisito que a

própria lei definiu: só se pode falar em parcelamento quando há viabilidade técnica para
sua adoção. Não se imagina, quando o objeto é fisicamente único, como um automóvel,
que o administrador esteja vinculado a parcelar o objeto. Nesse sentido, um exame
atento dos tipos de objeto licitados pela Administração Pública evidencia que embora
sejam divisíveis, há interesse técnico na manutenção da unicidade, da licitação ou do
item da mesma. Não é, pois, a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige
o processo decisório. Observa-se que, na aplicação dessa norma, até pela disposição dos
requisitos, fisicamente dispostos no seu conteúdo, a avaliação sob o aspecto técnico
precede a avaliação sob o aspecto econômico. É a visão jurídica que se harmoniza com a
lógica. Se um objeto, divisível, sob o aspecto econômico for mais vantajoso, mas houver
inviabilidade técnica em que seja licitado em separado, de nada valerá a avaliação
econômica. Imagine-se ainda esse elementar exemplo do automóvel: se por exemplo as
peças isoladamente custassem mais barato, mesmo assim, seria recomendável o não
parcelamento, pois sob o aspecto técnico é a visão do conjunto que iria definir a garantia
do fabricante, o ajuste das partes compondo todo único, orgânico e harmônico. Por esse
motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o objeto é divisível. Em
caso afirmativo, o próximo passo será avaliar a conveniência técnica de que seja licitado
inteiro ou dividido".
$VVLP D GLYLVmR GR REMHWR GHSHQGH GD YLDELOLGDGH WpFQLFD H HFRQ{PLFD WHQGR D
$GPLQLVWUDomR SUHUURJDWLYD SDUD DQDOLVDU FDVR D FDVR GHQWUR GRV OLPLWHV GH VXD
GLVFULFLRQDULHGDGHDSRVVLELOLGDGHGRREMHWRVHUIUDFLRQDGR

3RUWDQWR D GHFLVmR SHOD OLFLWDomR SRU ORWHV SDUD HVWH FDVR HVSHFtILFR SURSLFLD XP
JHUHQFLDPHQWRHILFLHQWHHUDFLRQDOL]DGRGRVUHFXUVRVS~EOLFRV

'HVWDUWH D RSomR SHOD UHDOL]DomR GD OLFLWDomR HP ORWHV GHFRUUHX HP UD]mR WDQWR GD
YLDELOLGDGHWpFQLFDFRPRWDPEpPHFRQ{PLFDHQFRQWUDQGRVHQRkPELWRGRSRGHUGLVFULFLRQiULR
DIHWRDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDYHULILFDQGRVHGXUDQWHDFRQVWUXomRGRVORWHVGHQWUHHOHVR/27(
 D VLPLODULGDGH GRV LWHQV KLSyWHVH QRGDO WRGRV HP PDWHULDO GH DoR D SHUPLWLU R VHX
DJUXSDPHQWRDILPGHVHHYLWDUMXVWDPHQWHDUHVWULomRjFRPSHWLWLYLGDGHUD]mRSHODTXDOQmRVH
VXVWHQWDDLPSXJQDomR
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'HVWD IRUPD SHORV PRWLYRV OLEHODGRV LQGHIHUHVH D LPSXJQDomR DR HGLWDO PDQWHQGR QD
tQWHJUDWRGRVRVWHUPRVGRLQVWUXPHQWRFRQYRFDWyULRGR3UHJmR(OHWU{QLFRQ3(HDVGDWDV
HKRUiULRVSDUDUHFHSomRGDVSURSRVWDVGHSUHoRVHSDUDRMXOJDPHQWR


3XEOLFDVH R SUHVHQWH GHVSDFKR QR 'LiULR 2ILFLDO GR 0XQLFtSLR SDUD FLrQFLD GRV
LQWHUHVVDGRV



5LRGH&RQWDVHPGHDJRVWRGH



&DPLOD.DWLHO\3HUHLUD1HYHV
3UHJRHLUD2ILFLDO
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