
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04-000.301/20-84 

 

OBJETO: Promover registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de 

Servidores, Switches e unidades de discos SSD, conforme o Termo de Referência, especificações 

técnicas e anexos deste edital. 

 

Trata-se de pedido de esclarecimento realizado pela empresa IDT Corp Soluções Corporativas, 

referente ao Pregão Eletrônico nº 002/2020, cujo objeto é promover o registro de preços, pelo 

período de 12 (doze) meses, para aquisição de Servidores, Switches e unidades de disco SSD, 

conforme especificações técnicas e anexos ao edital. 

Alega a referida empresa, em síntese, que o citado Certame deve acatar o dispositivo de cota 

reservada, preconizado pelo art. 48, da Lei Complementar nº 123/2006. No entanto, tal alegação 

não prospera pelos seguintes fatos e fundamentos. 

O processo licitatório em tela encontra respaldo nas Leis Federais nº 10.520/2002, 

12.846/2013, 13.303/2016, Decreto Federal 10.024/2019, Decretos Municipais no 

10.710/2001, 11.245/2003, 15.113/2013, 16.535/2016, 16.538/2016, Leis Complementares no 

101/2000, 123/2006 e 147/2014, além do Regulamento Interno de Licitações e Contratos – 

RILC/Prodabel. 

Especificamente sobre o Registro de Preços, o Decreto Municipal nº 16.538/2016, em seu art. 

2º, inciso I, e art. 6º, inciso IV, prevê o seguinte: 

“Art. 2º Para os efeitos deste Decreto, serão adotadas as seguintes 

definições: 

 

I - Sistema de Registro de Preços - SRP - registro formal de preços 

relativo à aquisição de bens e prestação de serviços para eventual e 

futura contratação, realizado por meio de licitação, procedimentos e 

condições praticados sob a condução de um Órgão Gerenciador;” 

“Art. 6º O SRP será adotado preferencialmente nas seguintes 

situações: 

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir 

previamente a ocasião e o quantitativo a ser demandado pela 

Administração Municipal.” 

No presente caso foi adotado o Sistema de Registro de Preços - SRP como procedimento 

licitatório realizado por meio do pregão eletrônico, para fins de registro de preços dos objetos 

ora especificados, pois, pela natureza do objeto, não foi possível definir previamente a ocasião 

e o quantitativo determinado a ser contratado pela Administração Pública Municipal. Insta 

salientar que o quantitativo previsto no Edital, teve como objetivo estabelecer o custo médio 

estimado para eventual contratação. 

Importante destacar que a existência de preços registrados não obriga a Administração a 

adquirir os produtos cujos preços foram registrados, tendo em vista que se concede ao Poder 

Público a faculdade de escolher o melhor momento para efetivar o contrato, caso entenda 

conveniente. 



Considerando os princípios da economicidade e eficiência, norteadores do processo licitatório, 

e art. 31, da Lei 13.303/16, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração. 

Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por 

empresas públicas e sociedades de economia mista destinam-se a 

assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se 

refere ao ciclo de de vida do objeto, e a evitar operações em que se 

caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os 

princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da 

economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da 

vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de 

competitividade e do julgamento objetivo.  

O Edital em análise deixou claro que para julgamento do certame será adotado o critério de menor 

preço global ofertado por lote, logo, a proposta mais vantajosa deverá ser a que apresentar o menor 

valor. 

Considerando os princípios da eficiência e economicidade, a Administração Pública deve 

contratar com qualidade e celeridade, buscando selecionar a melhor solução, em face do menor 

dispêndio possível de recursos financeiros. 

Sobre a aplicação do formalismo moderado e busca da proposta mais vantajosa para a 

Administração, o Tribunal de Contas da União já se manifestou no seguinte sentido: 

“Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser 

exagerado ou absoluto, sob pena desclassificação de propostas mais 

vantajosas, devendo as simples omissões ou irregularidades na 

documentação ou na proposta, desde que irrelevantes não causem 

prejuízos à Administração ou aos concorrentes, serem sanadas 

mediante diligências”. (Acórdão 2302/2012-Plenário) 

“O disposto no caput do art. 41, da Lei 8.666/1993, que proíbe a 

Administração de descumprir as normas e o edital, deve ser aplicado 

mediante a consideração dos princípios basilares que norteiam o 

procedimento licitatório, dentre eles o da seleção da proposta mais 

vantajosa”. (Acórdão 8482/2013 – 1ª Câmara) 

Diante do exposto, com base nos princípios da eficiência e economicidade, no procedimento do 

Pregão Eletrônico nº 002/2020 serão registrados apenas um único preço para cada item, uma vez 

que a Administração irá contratar com aquele que apresentar a proposta mais vantajosa, não sendo 

admitida a possibilidade de se fracionar os lotes, para atender a cota reservada prevista pela Lei 

123/2006, e correr o risco de ter que adquirir o mesmo objeto por valor superior. 

Além disso, uma vez que no Sistema de Registro de Preços não existe um quantitativo 

determinado e a obrigatoriedade da contratação, não é possível fazer o fracionamento do objeto 

de forma equilibrada e garantir de forma isonômica, a participação de todos os licitantes. 

 

Belo Horizonte, 22 de abril de 2020. 

 

Cordialmente, 

 

Roberto Lauar Câmara 

Pregoeiro 


