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(TRF3'R) 870

mínimo de valor-Inviabilidade -Ausência de respaldo legal 858
CONVITE - Publicação do aviso - Afixação da cópia do instru

mento convocatório no quadro de avisos da entidade licitante
- Publicação na imprensa oficial, em jornal de grande circulação
elou em meios eletrônicos - Possibilidade 859

INEXIGIBILlDADE DE LICITAÇÃO - Contratação de artistas- Festa
promovida por Município - Convênio - Figura do empresário
exclusivo que não se confunde com o mero intermediário - Ex.

c1usividade elucidada no inc. III do art. 25 da lei n2 8.666/1993
que pressupõe relação contratual duradoura, e não algo pon

LICITAÇÃO - Exigência que as empresas licitantes possuam ma

tual. destinado à apresentação de um único evento -Inscrição

triz, filial ou representante no local da sede da Administração

da Urbe nos cadastros Siaft/CAUC/Cadin (TRF4'R) 874

SUMÁRIO ----------------------------------

PREGÃO ElETRONICO - Centro de Comunicações e Guerra

condições de entregar a solução completa - Adoção do SRP para

g

Eletrônica do Exército - Registro de preços - Fornecimento e

objeto que não se enquadra às hipóteses previstas no art. 32

..

instalação de sistema de infraestrutura de alta disponibilidade

do oec. oº 7.892/2013 - Realização da licitação em lote único,

para rede e servidores do centro telemática de dados e voz para

contrariando o  1º do art. 23 da lei nº 8.666/1993 e a Súmula

atendimento a equipamentos ativos e passivos -Irregularidades

nS! 247 -Imprecisão quanto ao objeto - Aplicação de multa ao

- Elaboração de orçamento estimado da contratação apenas com

ordenador de despesas e responsável pela aprovação do termo

base em cotações junto a empresas que supostamente teriam

de referência e aos elaboradores do documento (TeU) 880

z
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RECURSO HIERÁRQUICO- Processamento do recurso-Observãn
cia do disposto no art. 109,942, da Lei n2 8.666/1993 -Juizo de

ANÁLISE DO INSTRUMENTO PÚBLICO LlCITATÓRIO À LUZ DOS

retratação - Encaminhamento à autoridade superior- Decisão de

PRINC[PIOS CONSTITUCIONAIS DA CF/1988: UM DEBATE SOBRE

recurso impetrado - Concessão de nova oportunidade recursal

AS LEIS n"8.666/1993 E 1Z.462/2011 (Cícero Júnior Siqueira dos

Descabimento 950

Santos, Marcos José de Oliveira Lima Filho e João Adolfo Ribeiro
Bandeira) 901

LlCITAÇOES EM ANO ELEITORAL (José Roberto Tiossi Junior) 913
PREGÃO: CONSIDERAÇOES SOBRE AADMISSIBILlDADE E O MÉRITO
DO RECURSO (Sérgio Honorato dos Santos) 916

CONTRATO ADMINISTRATIVO - Prestação de serviços continuas
- Prorrogação de prazo - Manutenção de todas as condições
inicialmente previstas - Valor da avença a ser prorrogada que de

verá considerar os reajustes, revisões e acréscimos, caso tenham
incidido no ajuste 951

PARTICIPAÇÃO EM LlCITAÇOES DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL (Adilson Abreu Dallari e Mariana Novis) 921

PREGÃO ELETRÓNICO - Contratação de empresa especializada
A PARTICIPAÇÃO DAS COOPERATIVAS EM LlCITAÇOES PÚBLICAS

na prestação de serviços técnicos de informática para manu.

E A FUNÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DENOMI

tenção e suporte do sistema de gestão integrada - Impossi.

NADO "MODELO DE GESTÃO OPERACIONA' (Aniello dos Reis

bilidade da utilização da modalidade Iicitatória - Serviço de

Parziale) 931

natureza complexa - Necessidade da realização do certame

A TOMADA DE CONTAS ESPECIAL COMO INSTRUMENTO DE CON

TROLE E RESPONSABILIZAÇÃO (Cynthia Magalhães Pinto Godoi
Quintão e Ricardo Carneiro) 934

por tipo técnica e preço - Nulidade do edital que se impõe
(TJPR) 9S3

CONTRATO ADMINISTRATIVO - Fornecimento de tubos de PVC
para rede coletora de esgoto sanitário - Não entrega do objeto

-Inadimplemento integral- Resilição unilateral da avença - Apli
CONTRATO ADMINISTRATIVO - Supressão quantitativa do objeto
superior ao limite legal de 25% do valor inicial atualizado da avença
- Necessidade de consenso entre as partes 947

cação de multa contratual pecuniária - Possibilidade - Proble.
mas empresariais internos que não justificam o inadimplemento

da prestação obrigacional pactuada - Exercicio do direito de
delesa pela contratada (TJSP) 9S6

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Ata de registro de preços 
Pré-contrato ou contrato preliminar - Celebração de contrato a

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - "Mália das ambulâncias'

cada nova necessidade administrativa - Observância do disposto

- Frustração ao caráter competitivo da licitação - Operação

no art. 62 da lei de Licitações - Possibilidade de substituição por

Sanguessuga - Não comprovação de superfaturamento 

instrumentos mais simplificados -Obrigatoriedade de publicação

Enriquecimento ilícito descaracterizado - Condenação, no

do contrato na imprensa oficial, independentemente do seu ins

entanto, por ofensa aos principios da Administração Pública

trumento formalizador 947

- Pretensa absolvição devido à delação premiada na esfera

SANÇÃO ADMINISTRATIVA - Previsão do art. 72 da Lei n2

da de improbidade, de caráter civil, ante a independência

10.520/2002 - Impedimento de licitar e contratar - Âmbito de

entre os Juízos - Proporcionalidade na aplicação das penas

alcance 949

(TRF4'R) 962

penal - Inexistência de vinculação do julgador na deman.

"

SUMÁRIO ---------------------------------- Vedação do uso de índice cuja fórmula inclua rentabilidade ou

z

CRIME lICITATÓRIO - frustração do caráter competitivo do certa

g

me - Não ocorrência - Convite - Aquisição de ambulância - Ex

..

.Prefeito Municipal- Ausência de dolo específico - Manutenção

PREGÃO ElETRÔNICO - Serviços de "tapa-buraco" - Edital - Re

da absolvição (TRfS'R) 986

gistro de preços - Constatação de melhoria no instrumento con

•


"

lucratividade (TCU) 990

vocatório - Registro fotográfico, GPS, inclusão de um técnico de
CAPACIDADE fiNANCEIRA - Exigência de Indices contábeis- liqui

nível médio cadastrado no Crea, acompanhamento dos serviços

dez - Justificação no processo Iicitatório - Parâmetros atualizados

por meio de "livro de ordem" e verificação dos serviços por meio

de mercado e atendimento às caracterfsticas do objeto licitado

de ensaios tecnológicos e "moto-link" (TCMSPI 996

1
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sentação de certidão de distribuição civil positiva - Possibilidade

de aceitação, desde que acompanhada por certidão de objeto

COMENTÁRIOS AO PRINcfPIO DA LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL: O

e pé dos processos nesta indicados, onde reste demonstrada a

RECONHECIMENTO DOS INFLUXOS DO MEIO AMBIENTE ECOLO

ausência de declaração de sua insolvência -Inabilitação de todas

GICAMENTE EQUILIBRADO NO PROCEDIMENTO L1CITATÓRIO (Tauã

as licitantes - Considerações 1057

Lima Verdan Rangel) 1001

PROFISSIONAIS INDICADOS PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA

CONTRATAÇÃO DIRETA NA NOVA LEI DE ESTATAIS (Guilherme

CAPACIDADE TCNICO-PROFISSIONAL - Substituição - Possibili

Carvalho e Sousa) 1012

dade - Distinção da figura do fiscal do contrato 1058

O SUPERFATURAMENTO POR MEIO DOS "JOGOS DE PLANILHA"

lEI DAS ESTATAIS - Regime das licitações e contratos - Prazo para

EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ORIUNDOS DE CERTAME

adequação - limite de 24 meses - Realização dos procedimentos

LlCITATÓRIO (Caroline Damian da Silva) 1021

licitatórios com base nas legislações anteriormente aplicáveis
- Adoção na totalidade do regime de licitações previsto na lei

FUNDAMENTOS DA LEI N2 8.666/1993: NORMAS GERAIS DOS

n2 13.303/2016, após a promoção das adaptações necessárias

ARTS. 22 E 24 DA CF E O MICROSSISTEMA JURfDICO DE LICITA

Aplicação das Leis nO> 8.666/1993 e 10.S20/2002 somente quando

ÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (Thiago Cássio

a lei das Estatais expressamente dispuser 1059

D'Ávila Araújo) 1036

LICITAÇÃO - Município - Contratação da prestação de serviços
especializados de engenharia consultiva para fiscalização, acom
panhamento e gerenciamento de obra destinada à edificação e
pavimentação de ediffcio.garagem da Câmara Municipal - Pre

PRESTAÇÃO DE SERViÇOS - Contratação de Monitor de Educação
Física - Pregão presencial - Menor preço unitário - Pretenso
recebimento pelo contratado de verbas trabalhistas rescisórias
-Inadmissibilidade -Inexistência de vinculo empregaticio entre

as partes (TJMG) 1061

visão e indicação de recursos orçamentários - Obrigatoriedade
legal - Desnecessidade de a Administração licitadora possuir

HABILITAÇÃO - Prestação de serviços farmacêuticos - Exigência

previamente os recursos financeiros para arcar com o valor global

de registro da empresa no Conselho Regional de Administração

do contrato - Ressalva em caso de normas municipais de execu

- Não cabimento - Área de atuação diversa - Sócios que prestam

ção orçamentária e/ou financeira que exija a disponibilidade de

direta e pessoalmente as atividades a que estão obrigados, sem

recursos financeiros para desencadeamento do certame 1055

intermediação de administrador - Conhecimentos técnicos na

área atestados pelo Conselho Regional de Farmácia (TJRS) 1066
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Utilização da ata de registro
de preços por órgãos ou entidades que não tenham participado

LICITAÇÃO - Contratação de empresa para prestação de serviços

do registro - "Carona" - Observância do regulamento local 

continuos de apoio aos alunos com deficiência, limitações motoras

Adesão de apenas alguns itens que compõem determinado lote
- Descabimento 1056

e outras que acarretam dificuldades de caráter permanente ou
temporário de autocuidado, com fornecimento de material e mão
de obra - Alegada impossibilidade de participação das vencedoras

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

por realizarem cessão de mão de obra, supostamente optantes

- Exigência de certidão negativa de insolvência - Apresentação

pelo regime tributário do Simples Nacional - Não ocorrência de

pelas participantes de certidão expedida por distribuidor de ações

nulidade do certame - Caracterização de prestação de serviços,

falimentares - Impossibilidade de aceitação - Peculiaridades re

e não de cessão de mão de obra, nos termos do art. 219 do Dec.

gionais - Eventual ausência no local de certidão específica - Apre-

Federal n2 3.048/1999 (TJSP) 1070

SUMÁRIO-----------.---------------------

CONTRATO ADMINISTRATIVO - Exploração de gás de xisto me

CESSÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO ECONOMICA DA FOlHA DE

diante fraturamento hidráulico (fracking) - Ação civil pública

PAGAMENTOS- Câmara Municipal- Competência para realização

- Proposta de restrição do objeto da lide - Preservação de parte

do procedimento Iicitatório - Ingresso da receita no caixa único

dos efeitos das avenças já assinadas e celebração de ajustes ainda

da Urbe - Observância dos princípios da unidade do orçamento,

pendentes, exclusivamente no que se refere à exploração de gás

universalidade e unidade de tesouraria - Impossibilidade de a

convencional - Não cabimento, entretanto, da execução parcial

"Casa de Leis" receber diretamente "investimentos em projeto

dos acordos- Risco de desconfiguração da estrutura do pactuado

de construção de uma nova sede" como contra prestação pelo

e existência de permissivo legal para a redução do objeto na exten

gerenciamento da folha - Afronta à obrigatoriedade de licitação

são pretendida - Avaliação da legitimidade em Juízo de cognição

na modalidade concorrência e às regras do controle patrimonial

exauriente (TRF4'R) 1076

da Lei n. 4.320/1964 (TCMG) 1092
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- Intenção de reunir os objetos em uma única ata - Conside
rações 1160

CONTRATAÇÃO DE SERViÇOS DE TREINAMENTO E APERFEiÇOA

MENTO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: CASO DE
LICITAÇÃO, DISPENSA OU INEXIGIBILlDADE? (Luiz Cláudio de
Azevedo Chaves) 1101

A POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE DOCUMENTOS ESTRITAMEN
TE FISCAIS POR PARTE DA MICRO EMPRESA E DA EMPRESA DE

PEQUENO PORTE NAS LICITAÇÕES: UMA AFRONTA AOS DITAMES
CONSTITUCIONAIS? (Carlos Willians Osório) 1119

CONTRATO ADMINISTRATIVO - Modificação do preço no merca
do - Necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro - Revisão
contratual em favor da Administração - Possibilidade 1161

CONTRATO ADMINISTRATIVO - Prazo de vigência exaurido 
Avença extinta -Impossibilidade de realizar prorrogação - Novas
contratações - Orçamento público ainda não aprovado - Proce
dimento a ser adotado 1161

O ESTATUTO DAS ESTATAIS (LEI Nº 13.303/2016) E A INAPLICABI

LIDADE DO REGIME L1CITATÓRIO NASATIVIDADES-FIM DESEMPE
NHADAS PELAS EMPRESAS ESTATAIS QUE EXPLORAM ATIVIDADE

ECONÓMICA (Aldem Johnston Barbosa Araújo) 1125

CONSÓRCIO PÚBLICO - Entidade federativa integrante com
pendência no serviço auxiliar de informação para transferências
voluntárias (CAUC) - Não impedimento à assinatura de convênio

e a consequente transferência voluntária a que se refere o art. 25
da lC nº 101/2000- Observância ao princípio da intranscendência

PREGÃO ELETRÕNICO - Participação de empresa que possui ou
possuía o mesmo sócio de outra empresa que foi penalizada e
se encontra impedida de licitar e contratar com a Administração

das sanções - Instituição de nova pessoa jurídica com persona
lidade distinta daquelas das entidades consorciadas (STJ) 1163

PADRONIZAÇÃO - Frota de retroescavadeiras - Decreto munici.

- Informação que consta da "ocorrência impeditiva indireta" no

pai - Nulidade - Indicação de marca específica sem motivação

5icaf - Extensão automática da penalidade à empresa licitante

suficiente - Discriminação em detrimento da racionalização e da

- Impossibilidade - Pessoas jurídicas distintas - Caracterização

eficiência - Prefeito Municipal - Improbidade administrativa 

de fraude (intenção de burlar a penalidade aplicada) - Tese da

Caracterização - Penalidades - Suspensão dos direitos políticos

desconsideração da personalidade jurídica 1157

e proibição de contratar com o Poder Público ou de receber be
nefícios fiscais ou creditfcios, direta ou indiretamente, ainda que

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Balsa para travessia - Administração

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio (TJRS) 1178

como locatária - Ajuste que não se submete à disciplina contida
no art. 57, inc. IV, da Lei de licitações, voltada exclusivamente
para a locação de equipamentos e à utilização de programas de
informática - Disciplina legal aplicável-Inteligência do art. 62, 
3º, inc. I, da Lei de Licitações 1159

OSCIP - Dispensa de licitação -Ilegalidade - Contratação para ati
vidades meramente comerciais - Ofensa aos princípios da isono

mia e da livre concorrência - Terceirização de mão de obra - Burla
ao princípio do concurso público - Desvio de finalidade - Cobrança

de taxa de administração - Não cabimento - Responsabilidade

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Vigência de duas atas

solidária do gestor público - Aplicação de multa - Omissão no

de registro de preços para o mesmo objeto - Impossibilidade

dever de fiscalizar (TCPR) 1187

