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TERMO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2012 

 

              A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Secretaria Municipal 
de Compras e Licitações, tendo em vista o que consta do Processo nº: 43772511/2011, 
oriundo da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo - SEPLAM e nos 
termos da Lei Federal n.º 10.520/2002, Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto Municipal n.° 
2.968/2008, Lei Complementar n. 123/2006 e alterações posteriores, presta 
esclarecimentos, conforme segue: 
 
Perguntas: 

1) Relativo ao item 9.6.2.1, letra “a”, solicitamos informar se será aceito como 
comprovação de capacitação técnico-profissional e como capacitação técnico-
operacional, item 9.6.2.3, atestados de execução de serviços semelhantes aos 
que serão executados pela empresa vencedora da Concorrência Pública n. 
009/2010, pois a execução destes serviços é mais complexa do que o controle 
de qualidade, auditoria e acompanhamento de projetos deste tipo, ou seja, 
quem executa este tipo de serviço tem plenas condições de auditar e 
acompanhar tais projetos. 

2) Relativo ao Anexo I, Termo de Referência, item 1, considerando que os serviços 
a serem contratados se resumem a análises léxicas, sintáticas e semânticas e 
considerando que o item 2 especifica que os serviços a serem prestados se 
resumem a avaliações de produtos finais e intermediáriaos, redação de 
pareceres e sugestões de correção e respostas a questionamentos feitos pela 
Prefeitura, entendemos que para o atendimento ao objeto desta contratação 
não estão previstos serviços de campo (topográficos ou geodésicos) e mesmo 
serviços de levantamento aéreo (fotogramétricos e perfilamento LASER), ou 
seja, os serviços se resumem a análises dos produtos fornecidos pela empresa 
contratada para a execução do mapeamento frente às especificações. 
Solicitamos confirmar. 

3) Relativo ao Anexo I, Termo de Referência, item 3, é especificado que a 
contratação será feita por empresa ou profissional, entretanto o objeto da 
licitação ser refere somente à contratação de empresa. Solicitamos esclarecer 
se serão aceitas participação de profissionais independentes na licitação. 

4) Relativo ao Anexo I, Termo de Referência, item 4.1, Desembolso de Valores, 
considerando que o prazo de execução dos trabalhos é de 6 meses e que em 
cada mês previsto neste item a Prefeitura pagará 15% do valor, o somatório 
totaliza 90%  e não 100%. Solicitamos esclarecer. 

5) Considerando que a Lei n.° 10.520/2002, a qual rege o presente pregão, 
estabelece em seu art. 1° que a modalidade de pregão somente pode ser 
empregada para aquisição de bens e serviços comuns. Considerando que os 
serviços objeto deste edital em nada se enquadra como “serviços comuns”, 
conforme afirma o próprio Anexo I, Termo de Referência, “que é um projeto de 
alta complexidade”. Entendemos que tais serviços não podem ser contratados 
mediante esta forma de licitação, pois assim estará a Administração incorrendo 
em ato ilegal. 
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Respostas: 

 
1) É necessário que o proponente tenha experiência em controle de  qualidade, 

pois além do conhecimento necessário para gerar os produtos é preciso 
conhecer e adotar metodologias e procedimentos de aceitação e controle de 
qualidade; 

 
2) Não está prevista no escopo desta contratação, a execução de serviços de 

campo; 
 

3) A contratação será feita por empresa; 
 

4) Tal questionamento terá sua resposta evidenciada na alteração do Edital 
constante no subitem 4.1, já disponível no site da SECOL; 

 
5) Conforme disposto na Lei n.° 10.520/2002, em seu artigo 1º, parágrafo    único,  

entende-se por bens e serviços comuns:  
 

“Art. 1º - (...). 
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 no edital, por meio de 
especificações usuais no mercado.” 

 

Alguns doutrinadores, na tentativa de facilitar a interpretação da lei, têm 
definido bens e serviços comuns, conforme transcrito abaixo: 

 
Poderia dizer-se que bem e serviço comum é aquele que se apresenta 
sob identidade e características padronizadas e que encontra 
disponível, a qualquer tempo, num mercado próprio” (Filho, Marçal 
Justen in Pregão (Comentários à Legislação do Pregão Comum e 
Eletrônico, pg. 22 a 30, Editora Dialética, 2005). 
De fato, o conceito é: a) genérico, abrangendo qualquer tipo de 
objeto, seja manufaturado, industrializado, com funcionamento 
mecânico, elétrico, eletrônico, nacional, importado, de elevado preço, 
pronto ou encomenda. Também abrange qualquer tipo de serviço 
profissional, técnico ou especializado; b) dinâmico, pois depende de 
o mercado ser capaz de identificar especificações usuais; c) relativo, 
depende do conhecimento do mercado e do grau de capacidade 
técnica dos seus agentes para identificar o objeto”. (Fernandes, 
Jorge Ulisses Jacoby, in Sistema de registros de preços e pregão, 
pag.461, Editora Fórum, 2007). (Grifo nosso) 

 
Assim o entendimento desta Secretaria é que serviços comuns, para fins de 

licitação pela modalidade de pregão, são aqueles que possam ser contratados por meio 
de um critério objetivo de julgamento com o menor preço ofertado, além de propiciar 
ampla participação no certame, inclusive comungando com entendimento do Tribunal 
de Contas da União, que já decidiu sobre o assunto, conforme abaixo transcrito.  
 

Auditoria em licitações e contratos: 1 - Uso do pregão para 
contratação de serviços de consultoria 
Em auditoria realizada no município de Goiânia, com o objetivo de 
verificar a regularidade da aplicação de recursos públicos federais 
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transferidos à municipalidade por intermédio de convênios e contratos 
de repasse, equipe de auditoria do Tribunal apontou possível 
irregularidade no uso do pregão para contratação de serviços de 
consultoria. Em sua opinião, o pregão não serviria a tal situação, uma 
vez que “... os serviços de consultoria, por sua natureza, não devem 
ser classificados como comuns, isso porque não possuem padrões de 
desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo 
edital, por meio de especificações usuais do mercado, consoante exige 
o comando contido no parágrafo único do art. 1º da Lei 10.520/2002”. 
O relator, ao divergir da unidade técnica, ressaltou que “... não deve 
prosperar o entendimento de que nenhum serviço de consultoria possa, 
a priori, ‘ser classificado como comum’. Diversos serviços enquadráveis 
em tal categoria, assim entendidos aqueles em que se espera a 
realização do estudo de determinada situação e a subsequente 
proposta de solução para os problemas aí identificados, têm sido 
considerados, por este Tribunal, como perfeitamente licitáveis mediante 
pregão, bastando, para tanto, que seja possível sua definição objetiva 
no edital, por meio de especificações usuais de mercado, não havendo 
necessidade, nem mesmo, de que eles sejam simples. O entendimento 
desta Corte, ademais, para tais casos, é de que a adoção do Pregão é 
obrigatória, presentes as disposições da Lei 10.520/2003”. Assim, o 
relator, no ponto, e em razão da divergência, deixou de acompanhar o 
entendimento da unidade técnica quanto à inadequação do uso do 
pregão para se contratar serviços de consultoria, no que foi 
acompanhado pelo Plenário. Precedente citado: Acórdão nº 2285/2009, 
do Plenário do TCU. Acórdão n.º 1.989/2010-Plenário, TC-
006.206/2010-7, Min-Subst. Augusto Sherman Cavalcanti, 
11.08.2010. 

 

O edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados nos 
termos do que consta em seu preâmbulo, na Secretaria Municipal de Compras e 
Licitações, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Bloco B, Térreo 
- Goiânia-GO. FONE/FAX: (62) 3524-6320/6319, facultada sempre a obtenção de 
cópias, mediante simples requisição, de quaisquer peças ou documentos integrantes do 
respectivos autos administrativos. 

 
 
 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA 

PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 13 dias do mês de fevereiro de 2012. 
        
     
             
 
 

              Assinatura no original                Assinatura no original 

       Marcela Araújo Teixeira                         Andrey Sales de Souza Campos Araújo 
Pregoeira                                                            Secretário  

 
 


