
ANEXO 16 DO TERMO DE REFERÊNCIA   

ANEXO 16.1 - NOTA TÉCNICA PARA VEDAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE 

EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO; 

 

O presente termo de referência tem por objeto a “ Contratação de serviços técnicos 

especializados na área de tecnologia da informação para organização, 

desenvolvimento, implantação e execução de atividades de planejamento, 

sustentação, monitoração, operação, suporte técnico remoto e presencial à 

Infraestrutura de Data Center da CONTRATANTE, conforme especificações técnicas 

estabelecidas neste termo de referência e seus Anexos”. 

 

É dever do administrador público proteger a Administração e o patrimônio público. 

Para tal, deve o instrumento convocatório prever exigências que, efetivamente, 

tragam maior segurança ao erário, sem restringir, desnecessariamente, o caráter 

competitivo do certame licitatório, conforme previsto no inc. 37, inc. XXI da 

Constituição Federal de 1988. 

 

A participação de empresas reunidas em consórcio é admitida como forma de 

ampliação da competitividade, especialmente em licitações de grande vulto financeiro 

e/ou alta complexidade técnica, em que tais empresas, isoladamente, não teriam 

condições de suprir as complexidades do objeto. Assim, expressamente dispõe o 

Regulamento de Licitações e contratos da PRODABEL, em seu artigo 42. Senão 

vejamos: 

 

“Artigo 42 – Consórcio:  

1-) A área demandante e a respectiva Diretoria devem 

decidir pela permissão ou não de participação em 

licitações de empresas reunidas em consórcio.  

2-) A permissão de participação em licitações de 

empresas reunidas em consórcio deve ser motivada na 

ampliação da competitividade.” 

 

Desta forma, ao definir as condições de participação, o administrador deve 

posicionar-se na linha divisória entre a garantia de que os licitantes serão capazes 

de executar o objeto licitado e a restrição ao caráter competitivo do certame 

licitatório. A participação de empresas reunidas em consórcios em processos 

licitatórios está no campo da discricionariedade da Administração Pública, portanto, 

diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto. 

 

Neste sentido, considerando que os itens e serviços previstos não são considerados 

de alta complexidade técnica e sim comuns, e, considerando ainda que existem no 



mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional 

suficiente para executar o objeto contratado, bem como atender satisfatoriamente 

às exigências elencadas no Termo de Referência, entende-se que é conveniente a 

vedação de participação de empresas em “consórcio” no certame em tela e que a 

participação de empresas em consórcio não ampliaria sua competitividade. 

 

Cumpre ressaltar que tais exigências estão em consonância com o entendimento da 

Doutrina e Jurisprudência dominantes, em especial do TCU que já se manifestou em 

vários acórdãos sobre o tema. Portanto, pelo exposto, para o certame em tela, pelas 

características do objeto e do mercado, não será admitida a participação de empresas 

reunidas em consórcio.  
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