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produto - Máquina reprográfica - Pretensa aplicação de multa
pela contratante - Não cabimento - Culpa exclusiva de terceiro
- Atraso da fabricante - Mora da contratada descaracterizada _

TÁVEIS (José Anadeto Abduch Santos) 425

Incidência do ar!. 396 do Código Civil (TJDFT) 452

CONTRATAÇOES PÚBLICAS: ANÁLISE DO MARCO REGULATÓRIO
DAS L1CITAÇOES NA PERSPECTIVA DOS MICROSSISTEMAS (Dalila

ALIENAÇÃO DE BEM PÚBLICO - Desnecessidade de intimação das

Martins Viol) 431

de agravo retido pelo MP - Desprovimento - Inexist,ªncia de

partes para a continuidade dos trabalhos periciais -Interposição

ofensa a prerrogativa do Parquet - Projeto de loteamento _ Área
reservada ao Município para construção de cemitério - Terreno

CONTRATO ADMINISTRATIVO -Inexecução da avença - Prazo para
instauração de processo administrativo- Aplicação de penalidades
- Decadência e prescrição - Considerações. 443

PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE CHAVEIRO - Contratação _ Regime
de adiantamento - Não caracterização da avença no conceito de
"contrato com cláusulas uniformes". 444

PREGÃO PRESENCIAL - Delimitação de perímetro da iocallzação
como condição de participação no certame - Restrição à partici

pação de pequenas empresas sediadas no Município - Aquisição
de bens de natureza divisível (art. 48, inc. III, da le 02 123/2006)
Estabelecimento de cota de até 25% do objeto para a contratação
de microempresas e empresas de pequeno porte - Definição do
percentual - Análise da expressão "prejuízo para o conjunto ou
complexo do objeto a ser contratado". 445

CONTRATAÇÃO DE ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS DE ATUA
lIDADES - Câmara Municipal- Necessidade de demonstração do
interesse público - Possibilidade da caracterização como despesa
imprópria. 447

gravado com cláusula de inalienabilidade por força da destinação
especial- Doação aperfeiçoada anos depois, por meio de escritura

pública, constando cláusula de reversão, em caso da não obser
vação da finalidade do imóvel- Doação revertida à colonizadora
pela não instalação da necrópole em toda a extensão do terreno
- Nova doação à Urbe - legislação local- Divisão, desafetação e

alienação da área - licitação - Recursos provenientes da venda
destinados à consecução de políticas públicas do Município _ HOM
menagem ao interesse público - Avaliação da área realizada por

perito indicado pelo Juiz - Discrepância com o valor de mercado

demonstrado pelo MP - Determinação da realização de nova
pericia técnica (TJMT) 455

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Descaracterização - Compra de

botijões de gás e cilindros de gás liquefeito -Insumo para a oferta
de merenda aos estudantes de escola da rede municipal _ AquiM
sição fracionada - Inexist,ªncia de procedimento licitatório - Não
ocorr,ªncia, entretanto, de dano concreto ao Erário - Aus,ªncia de

dolo - Hipótese em que configurada mera inaptidão dos gestores
- Ausência de má-fé e de desonestidade (TJPR) 464

CONCORR£NCIA PÚBLICA - Teleférico instalado no "Complexo do

ao valor integral da licitação, na medida em que inegavelmente

Alemão" - Contratação do serviço de administração, operação,

sobrevalorizado (TJSP) 477

manutenção e conservação- Licitante desclassificada porequivoco
quanto à forma de aplicação do "Fator K" nas planilhas orçamen
tárias - legalidade - Não apresentação de estimativas de valores
por grupos de itens (mão de obra, insumos/materiais e serviços)
Edital, objeto de impugnação, alterado com publicação na imprensa

oficial- Descumprimento de cláusula do instrumento convocatório
pela empresa - Observância, pela comissão de licitação, das regras
cagentes dos arts. 40, ines. VII e X, 41, caput, e 43, ines. IV e V, da

Lei nº 8.666/1993 (TJRJ) 472

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS- Pregão presencial- Contratação
de empresa para prestação de serviços de instalação e montagem
da infraestrutura destinada aos festejos de Carnaval no Municí
pio - Empresa que, tendo apresentado a menor oferta, se sagrou

vencedora - $uperveniência de ato administrativo revogando o
certame, ao fundamento de que o valor licitado era muito superior

PREGÃO ELETRÓNICO - Aquisição de cadeiras giratórias - Desclas
sificação de empresa pelo não atendimento a especificações do
edital quanto ao objeto, nos termos do art. 7f1 da Lei n!il 10.520/2002
- Aplicação de multa após regular processo administrativo - Valor
correspondente a 10% sobre o valor global do contrato - Despro
porcionalidade - Redução para percentual compatível com a falta
cometida -Inexistência de má-fé da licitante (TRF4'R) 484

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÃO (CPL) E COMIS
SÃo ESPECIAL DE LICITAÇÃO (CEL)- Distinção de tratamento jurídico
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o dfscrímen seja compatível com a atuação das comissões - Pa

gamento de gratificação mfnima aos membros da CPL e da CH,
indistintamente, enquanto não houver alteração de dispositivo

previsto em legislação local (TCESI490

ao praticado no mercado - Empresa que, antes de homologada a

PREGÃO ELETRÓNICO-Contratação de empresa para fornecimento

licitação e celebrada a avença, já havia realizado quase a totalidade

de pneus e prestação de serviços de montagem, balanceamento e

dos serviços previstos no edital-Atendimento a pedido informal de

geometria para veículos da frota municipal- Lote único aglutinando

agente da Administração ou, ao menos, caracterização de anuência

produtos e serviços - Violação à competitividade - Exigência de que

tácita da Urbe-Indenização cabível-Inadmissibilidade, entretanto,

os pneus sejam homologados pelas montadoras de automóveis

da reparação por lucros cessantes e pela perda de uma chance, pois

Especificação excessiva - Não aplicação de multa -Inexistência de

não comprovados nos autos - Importe que não deve corresponder

má-fé ou prejuízo ao Erário (TCPRI49S
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS- Utilização de bens usa
dos como parte do pagamento - Possibilidade. 552

AFASTAMENTO DAS EMPRESAS DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS EM
RAZÃO DA INSEGURANÇAJURrDICA NO PROCESSO SANCIONADOR
IAniello dos Reis Parziale) 501
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(Enrico Severini Andriolo; Rogério Pires Rodrigues) 514
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CONTRATO ADMINISTRATIVO - Obrigações trabalhistas referentes
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fiscalizar o fiel cumprimento do ajuste pela contratada, sob pena
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constitucionalidade do art. 71,  1', da Lei n' 8.666/1993 pela
ADe n216 que não exime o ente público do dever de observar os

princípios constitucionais, entre os quais o da legalidade e o da

O "DIÁLOGO COMPETITIVO" COMO MODALIDADE L1CITATÓRIA,

SUAS CARACTERfsTICAS E SEUS IMPACTOS NA LÓGICA DA CON
TRATAÇÃO PÚBLICA (Thiago Marrara) 535

moralidade (STF) 555

SANÇÃO ADMINISTRATIVA - Pregão eletrônico - Aquisição de
fantasias para o programa educacional de resistência às drogas

PREÇO E PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO: SUAS FUNÇÕES E

e à violência - Desclassificação da licitante vencedora - Convo.

ALGUMAS QUESTÕES (Leandro Sarai) 538
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habilitatórios - Suspensão do direito de licitar e contratar com a

Administração Pública pelo prazo de nove meses - legalidade 

CONTRATAÇÃO DIRETA - Situação emergencial - Prazo máximo

Observância do devido processo legal, das regras editalícias e do
principio da publicidade (TJES) 559

de 180 dias consecutivos e ininterruptas - Contratação com prazo

inferior - Impossibilidade de sua prorrogação - Cabimento de

RESCISÃO UNILATERAL - Contrato administrativo - Elaboração

nova contratação emergencial-Inteligência do art. 24, inc. IV, da

e implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico 

Lei n' 8.666/1993. 549

Inexistência de instauração do regular processo administrativo
- Afronta ao devido processo legal - Anulação do distrato apre

LEI DAS ESTATAIS - Adoção da modalidade pregão para aquisição

sentado pelo ente público (TJGO) 564

de bens e serviços comuns, nos termos do seu art. 32, inc. IV 

Processamento da licitação - Observância da Lei n2 10.520/2002

ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS- Grupo hospitalar - Prestação

- Aplicação da lei n213.303/2016 aos demais procedimentos. SSO

de serviço no âmbito da saúde pública - Concessão de assistên.
cia judiciária gratuita - Não comprovação de regularidade fiscal

CONTRATO ADMINISTRATIVO - Extinção em razão do cumprimen

durante a vigência da avença pela contratada - Retenção de pa

to do objeto - Realização de acréscimo quantitativo - Impossi

gamento pelo nosocômio-contratante de serviços já executados

bilidade - Alterações contratuais somente admitidas durante a

- Inadmissibilidade - Enriquecimento i1fcito da Administração

vigência do ajuste. 551

- Violação ao princípio da legalidade (TJRS) 568

CONTRATO ADMINISTRATIVO - Aquisição de alimentação pronta

DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE - Pregão presencial- Registro de

ou prestação de serviços de preparo de refeições - Natureza da

preços - Aquisição de suplementos, dietas e gêneros alimentícios

avença - Compra ou serviço - Considerações. 552

para as unidades de Secretaria de Estado da Saúde - Mercadoria

ofertada com nível de sódio superior ao permitido, conforme

repartição pública - Não observância pela contratada - Respon.

laudo emitido pela vigilância sanitária - Parecer realizado por

sabilização da empresa que se impõe (TRF2IR) 577

amostragem, em dois lotes vencidos em novembro de 2015,
que não mais circulam no mercado - Modificação na fórmula do
produto e alterações no parque industrial da companhia -laudo
elaborado por laboratório confirmando a qualidade do alimento
antes de iniciado o certame - Novo documento da vigilância

REGISTRO DE PREÇOS - Pregão eletrônico - Contratação de ser

viços de impressão corporativa - Desclassificação das licitantes
antes da fase de lances, em decorrência da apresentação de
propostas cujos valores eram superiores ao estimado - Afronta ao

sanitária, emitido em momento posterior ao pregão, atestando

disposto no art. 4., Inc. XI, da Lei n. 10.520/2002 e ao art. 25 do

sua adequação - Impetrante consagrada vencedora em cotação

Dec. n. 5.450/2005 -Impropriedade na elaboração da pesquisa de

de preços, com o mesmo objeto, promovida pela autoridade

preços -licitação Que não se revelou, entretanto, antieconômica

coatora - Recurso interposto pela empresa - Indeferimento 

- Determinação para não prorrogação da avença, bem como para

Ilegalidade - Procedimento que deve retomar seu curso a partir

a não permissão de novas adesões à ata decorrente (TCU) 581

da injustificada desclassificação, tornando sem efeito os atos
posteriores praticados (TJSC) 572

PREGÃO ELETRONICO - Contratação de serviços de agenciamento
de viagens por voos domésticos e internacionais não atendidos pe

CONTRATO ADMINISTRATIVO - Fornecimento de central de

las empresas aéreas credenciadas - Vencedora do certame Que se

ar condicionado para climatização ambiental - Equipamento

declarou como beneficiária do Simples Nacional- Faturamento su.

entregue com voltagem incorreta - Dúvidas solucionadas pela

perlor ao teto para enquadramento como EPP - Tratamento dife

Administração em menos de vinte e quatro horas da emissão da

renciado estabelecido pela lC n9123/2oo6 indevido- Fraude à lici

nota de empenho - Previsão editalícia de vistoria para avaliação

tação - Declaração de inidoneidade para participar de licitação na

de eventual necessidade de correção da instalação elétrica na

Administração Pública Federal pelo prazo de seis meses (TCU) 590
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CONTRATO ADMINISTRATIVO - Prazos de vigência e prorrogação

- Contagem - Inteligência do art. 132 do Código Civil. 653

LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS (Gina Copola) 601

CONTRATOS DE SEGURO CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO

EFEITOS DAS SANÇÕES APLICADAS AOS LICITANTES OU CONTRA

Ajustes regidos predominantemente pelo Direito Privado -Inteli.

TADOS EM CASO DE TRANSFORMAÇÃO, INCORPORAÇÃO, FUSÃO,

gência do art. 62,  32, inc.l, da lei de licitações-Inaplicabilidade

OU CISÃO DE EMPRESAS (José Anadeto Abduch Santos) 615

do ar!. 57 da Lei de Licitações. 654

O CONCEITO DE SINGULARIDADE NA INEXIGIBILlDADE DE LICITA

çÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERViÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA
DOS (Luiz Cláudio de Azevedo Chaves) 626

FRACIONAMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO - Frustração ao cará
ter competitivo do certame - Hipótese em que foram realizados,

REFLEXÃO SOBRE O DEVER DE LICITAR SERViÇOS ADVOCATlclOS

para aquisição de uma unidade móvel de saúde, dois procedimen.

(José Roberto Tiossi Junior) 633

tos licitatórios na modalidade convite, um para compra do veículo
e outro, concomitantemente, para a instalação dos equipamentos

A POSSIBILIDADE DE LICITAR ENTRE BANCOS, PRIVADOS E PÚBLI

eletrônicos e demais acessórios que deveriam guarnecer o auto.

COS, O GERENClAMENTO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS DA JUSTiÇA

motivo - Possibilidade da realização de certame único a fim de

COMUM MEDIANTE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO. A SOLUÇÃO

garantir o menor preço - Improbidade administrativa - Prejuízo

PARA OS PROBLEMAS ORÇAMENTÁRIOS PARA CUSTEAR A ESTRU

ao Erário - Restabelecimento da condenação de membro da

TURA DO JUDICIÁRIO NOS ESTADOS (Washington Luís Batista

comissão permanente de licitação (STJ) 655

Barbosa) 635

LICITAÇÃO - Prestação de serviços de transporte intermunicipal
de passageiros - Pretensa substituição, por uma das vencedoras
do certame, do ônibus indicado no momento da proposta, por

AQUISiÇÃO DE MEDICAMENTOS- Licitação - Edital que apresen

outro, de características inferiores, sob alegação de "alto custo

tou determinada especificação para o fármaco, ín casu, 75 ml- li

de manutenção" -Inadmissibilidade - Tipo de veículo oferecido

citante que oferta objeto diverso do especificado (na hipótese, 100

determinante para lograr êxito no certame - Vinculação ao ins.

mi) - Proposta de objeto da mesma espécie, com características

trumento convocatório - Ofensa aos princípios da isonomia e do

distintas, mas de melhor qualidade/quantidade -Impossibilidade

interesse público (TJAL) 663

de aceitação - Burla aos princípios licitatórios. 651
CONTRATO ADMINISTRATIVO - Prestação de serviços de vigilância
CONTRATO ADMINISTRATIVO - Inexecução contratual - Imposi

armada e desarmada - Repactuação - Possibilidade da ocorrência

ção de multa, após regular processo administrativo - Desconto

antes de transcorrido um ano da apresentação da proposta em

do valor da sanção dos créditos decorrentes de outro ajuste que

relação aos gastos decorrentes exclusivamente de mão de obra,

tem como contratada a mesma empresa - Não cabimento. 652

como aplicação de novas convenções coletivas, ou resolução de
dissídio coletivo de trabalho- Repactuações seguintes que devem

LICITAÇÃO - Transcurso de longo período para a efetiva convoca.

obedecer ao lapso temporal de um ano - Perda das condições de

ção do adjudicatário - Possibilidade de contratar o vencedor, se

habilitação no curso da execução da avença - Retenção de valo.

ocorrer a manutenção da proposta - Possível incidência de reajus.

res - Admissibilidade - "Valor líquido a pagar" também retido,

tes de preços e revisões contratuais - Necessidade de justificativa

tendo em vista que emanado de ordem judicial que determinou

da real conveniência de a Administração firmar essa avença, em

o bloqueio de valores advindos de ações na Justiça do Trabalho

vez da instauração de novo procedimento licitatório. 652

(TJDFT) 667
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CONTRATO ADMINISTRATIVO - Fornecimento de combustível ao
Município - Pretenso repasse pela contratada do valor do frete
e do diferencial de alíquota do PISjCOFINS - Não cabimento _
Imprevisibilidade não caracterizada - Risco ordinário inerente

à execução contratual - Não configuração de litigância de má-fé
(TJMS) 676

PREGÃO PRESENCIAl- Desclassificação e inabilitação de licitante
- Sócios-proprietários da empresa que são convivente e filho de
Deputado Estadual - Suposta vedação legal prevista no art. 92,

inc. III, da lei 02 8.666/1993 e no art. 54, inc. I, aI. a, e inc. II, aI.
a, da CF- Rol taxativo do dispositivo da Lei de licitações que deve
ser interpretado restritivamente, sob pena de ofensa ao principio

da legalidade - Não aplicação, ademais, dos preceptivos constitu
cionais, visto que o parlamentar não é proprietário nem integra

armazenamento, guarda e entrega de mercadorias apreendidas

pela Receita Federal- Alegado descumprimento pela contratada
de cláusula da avença - Ausência de substituição de funcionários
em período de férias ou devido a faltas, além de divergências
quanto ao quadro de salários pactuados e os efetivamente pagos

- Aplicação de multa - Ilegalidade - Inexistência de cláusulas no

ajuste definindo o mínimo de funcionários a ser contratado e a
aplicação de penalidade pecuniária em decorrência de substitui

ção de pessoal em período de férias - Não previsão, ademais, a
respeito do valor de remuneração dos empregados (TRF3IR) 689

PREGÃO ElETRÓNiCO - Serviços de recolhimento e guarda de
veículos apreendidos, bem como destombamento ou içamento

daqueles abandonados, avariados, recuperados e acidentados ao
longo das rodovias federais - Cláusula editalícia - Exigência de

o quadro societário da pessoa jurídica - Participação da empresa

que o contratado possua depósito localizado a, no máximo, dez

no certame que não ofende aos princípios da igualdade, da mo

quilômetros da estrada - Não ocorrência de restrição ao caráter

ralidade e da impessoalidade - Nulidade da decisão que excluiu

competitivo - Observância, entretanto, de ampla concorrência

a licitante do procedimento e dos demais certames abertos pelo

em alguns trechos, sendo que, em outros, por vezes limítrofes

órgão contratante, bem como dos atas subsequentes - Super

aos primeiros, inexiste disputa real - Definição de lotes que tal

veniência da homologação e adjudicação - Não configuração de

vez não tenha sido a ideal do ponto de vista da atração do maior

perda do objeto do mandado de segurança (TJMT) 682

CONTRATO ADMINISTRATIVO - Prestação de serviços de admi
nistração de depósitos de propriedade da União - Recebimento,

número de licitantes - Recomendação da não prorrogação, após
o primeiro ano, dos contratos referentes aos trechos em que não

houve disputa efetiva e que tiveram pequenos ou insignificantes
descontos em relação ao valor de referência (TeU) 694
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO - Composição - Membros que devem
pertencer aos quadros permanentes da Administração - Desig

ANÁLISE CRITICA DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA

nação de Secretário Municipal ou de titulares de cargos exclusi

UNIÃO ACERCA DA UTILIZAÇÃO DA ARBITRAGEM EM CONTRA

vamente em comissão -Inadmissibilidade. 748

TOS ADMINISTRATIVOS: EVOLUÇÃO INTERPRETATIVA (André Luis
Nascimento Parada) 701

HABILITAÇÃO - Exigência de capacidade técnico-operacional, nos
termos do art. 30, inc. II,  12, da lei de licitações - Apresentação

A ATlVIDADE DE ANÁLISE DE MERCADO PARA PLANEJAMENTO

de atestado emitido por pessoa física - Aceitação. 749

DAS CONTRATAÇÕES GOVERNAMENTAIS: UM ESTUDO COMPLE
TO SOBRE A ATIVIDADE DE PESQUISA DE PREÇOS NAS LICITAÇÕES
PÚBLICAS E JUSTIFICATIVA DE PREÇO NAS CONTRATAÇÕES 01
RETAS (PRIMEIRA PARTE) (Luiz Cláudio de Azevedo Chaves) 718

DISPENSA DE LICITAÇÃO - Banca organizadora de concurso
público - Alegado ato de improbidade administrativa praticado

DETALHAMENTO PRECISO DO OBJETO É PRESSUPOSTO DO POS

pelo ex-Prefeito Municipal e pelos sócios e diretores técnicos de

TULADO DE IGUALDADE ENTRE OS LICITANTES (Sérgio Honorato

sociedade empresária, beneficiária da contratação direta - Per

dos Santos) 736

cepção de remuneração superior ao décuplo do limite máximo

A VIGÉNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) NÃO SE

CONFUNDE COM A DURAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
QUE DELA DERIVA (Jair Eduardo Santana) 741

previsto no art. 24, inc. II, da lei nº 8.666/1993 - Emissão de
parecer jurídico opinando pela viabilidade da contratação por

meio de ajuste de risco - Valores provenientes da arrecadação
das taxas de inscrição, e não de recursos públicos - Serviço

realizado a custo zero para a contratante - Controvérsias dou
trinária

ATO CONVOCATÓRIO - Confecção e assinatura pelo pregoeiro
Competência definida internamente por meio de ato específico

e jurisprudencial acerca da possibilidade de dispensa

do certame - Elemento subjetivo da conduta dos responsáveis
afastado - Não configuração de ato ímprobo (TJMG) 751

expedido pelo órgão/entidade - Atribuição impertinente - Prin

cípio da segregação de funções -Impossibilidade de se atribuir a

PREGÃO PRESENCIAL - Implantação de sistema de gerencia

uma mesma pessoa o exercício concomitante de funções incom

menta do abastecimento de veículos no Estado - Alegação de

patíveis entre si - Elaboração do edital e assinatura - Autoridade

não atendimento, pela empresa vencedora do certame, dos

máxima do órgão. 745

critérios técnicos exigidos no edital- Comissão que, embasada

LICITAÇÃO - Participação de pessoa física e pessoa jurídica 
Possibilidade, como regra - Documentação habilitatória a ser
exigida - Pesquisa mercadológica - Obtenção de, no mínimo,

três orçamentos, independentemente de serem apresentados
por pessoas físicas ou jurídicas. 746

em parecer, decidiu que há cumprimento dos requisitos edita
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