
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CNPJ: 14.208.587/0001-33 - INSC. ESTADUAL: Isento  
 

 

ESCLARECIMENTO 
 
Prezados Senhores, 
  
  
Em atenção aos esclarecimentos solicitados no Edital Pregão Nº 014/2014, vimos 
apresentar as seguintes informações: 
 
1 - Do valor estimado da contratação - 

Tanto no Decreto 3555/2000 quanto na Lei 10520/2002, que preconiza os elementos que 
constarão no edital, na modalidade Pregão, inexiste a obrigatoriedade de constar no edital o 
orçamento e planilhas estimando o custo da contratação, sendo obrigado constar tão 
somente no processo licitatório. 

O TCU manifestou-se sobre o assunto (jurisprudência): 

“REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. MODALIDADE PREGÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA 
DA LEI DE LICITAÇÕES. POSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 
SERVIÇOS COM ALIENAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE DISPOSITIVOS DO EDITAL. 
CONTRATO. EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÕES. 
1. Na licitação na modalidade pregão, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e 
preços unitários não constitui um dos elementos obrigatórios do edital, devendo estar 
inserido obrigatoriamente no bojo do processo relativo ao certame. Ficará a critério do 
gestor, no caso concreto, a avaliação da oportunidade e conveniência de incluir esse 
orçamento no edital ou de informar, no ato convocatório, a sua disponibilidade aos 
interessados e os meios para obtê-lo.” (Acórdão nº 114/2007, Plenário, rel. Min. Benjamin 
Zymler) 

“9. Assim, ressalvada a necessidade de que as estimativas estejam presentes no processo, 
acredito que deve ficar a critério do gestor a decisão de publicá-las também no edital, 
possibilitando desse modo que adote a estratégia que considere mais eficiente na busca 
pela economicidade da contratação.” (Acórdão nº 1405/2006, Plenário, rel. Min. Marcos 
Vinicios Vilaça) 

2 - Declaração de capacidade de atendimento pelo fabricante - no nosso entendimento, esta 
exigência não passa de um meio camuflado de somente empresas fabricantes ou a elas 
vinculadas de participarem do certame, deixando de fora empresas aptas e possuidoras de 
estrutura técnica comprovada de participarem do certame. 
O TCU, no Acordão 423/2007, de 21/03/2007, analisando representação de empresa contra 
o Ministério da Justiça, decidiu por determinar ao órgão: 
"abstenha-se de exigir, no ato convocatório, que as empresas licitantes e/ou contratadas 
apresentem declaração, emitida pelo fabricante do bem ou serviço licitado, e que possuem 
plenas condições técnicas para executar os serviços, uma vez que essa exigência restringe 
o caráter competitivo do certame e contraria os arts 3º, § 1º, inciso I e 30 da Lei nº 8.666/93". 
Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor, no seu art. 18, é claro ao estabelecer a 
responsabilidade solidária do fabricante e do fornecedor de produtos. O art. 14, da Lei nº 
8.078 ainda traz a responsabilidade do fornecedor independentemente da existência de 
culpa aos serviços prestados. Portanto, é desnecessária a pretensão dessa empresa, de 
documento expedido pelo fabricante, pois a Lei já determina que exista esse vinculo. 
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3 - Atestado de capacidade técnica - gentileza observar o item 9.6 do nosso edital. 
  
4 - Registro do atestado de capacidade técnica no Conselho de classe - as exigências 
referenciadas pela Lei nº 8.666/93, quanto a documentação relativa à qualificação técnica, já 
visam garantir a fiel e eficaz execução de contratos. Na fase preparatória do Pregão, a 
Administração, ao definir as exigências de habilitação, deve considerar apenas aquelas que 
serão relevantes para a celebração e execução do contrato, devendo evitar impor custos, 
ônus e impedimentos desnecessários aos licitantes. 
Por outro lado, não é do nosso conhecimento a existência de norma que obrigue a 
Administração constar de seus editais tal requisito, conforme pleiteado por essa empresa. 
  
5 - Idade do veiculo a ser locado - gentileza observar o requisito na especificação do objeto 
da licitação. 
  
6 e 7 - Exigência da empresa licitante ter sede e oficina na região metropolitana e veiculos 
reserva - no item 09, do Termo de Referência ao Pregão 014/2014, constam as condições 
relativas às responsabilidades da empresa contratada, que julgamos necessárias à 
prestação dos serviços e, dentre estas, claro está que: 
- "Substituir os veículos locados por veículos reserva, a partir da comunicação da 
Contratante, em razão de acidentes, panes, sinistros e demais situações que impossibilitem 
a utilização ou locomoção em um prazo máximo de 06 horas"; 
- "Todas as intervenções nas ambulâncias e nos equipamentos acessórios para manutenção 
preventivo-corretiva serão efetuadas, quando necessário, sem prejuízo ao Contratante. Caso 
essas manutenções necessitem de paralisação do veículo, por qualquer período, deverá ser 
efetuada a substituição da ambulância por uma viatura em perfeitas condições de 
funcionamento e em conformidade com a complexidade assistencial da viatura substituída, 
sem prejuízo para a frota existente" 
Dessa forma, caberá à empresa licitante administrar a sua logística, visando o  cumprimento 
de todas as exigências previstas neste certame, sob pena de sofrimento das sanções 
também previstas no edital e na lei. Também é notório que o simples fato da empresa 
licitante ter sede e oficina na regiaõ metropolitana não é garantia de cumprimento integral de 
todas as condições editalícias, caso esta não tenha uma boa administração de sua logística. 
Para o sucesso na contratação, basta que a futura contratada honre o compromisso 
assumido perante esta Administração e, para isso, independe de sua localização e, de 
nossa parte, que o gestor do contrato faça uma boa fiscalização da execução do mesmo. 
  
 
Atenciosamente, 
 
 
  
Dioneia da Silva Brito Ozanam 
Pregoeira 


