
 
 

 
CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ – CONSAMU – 

CNPJ 17.420.047/0001-07 
 

COMUNICADO DE ESCLARECIMENTO 01 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 – ESCLARECIMENTOS  

Objeto: “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO SISTEMA DE REGISTRO 

DE PREÇOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSAMU POR UM PERÍODO DE 12 MESES”, por 

intermédio da Pregoeira, transcreve e esclarece as dúvidas de licitantes, a saber: 

 
 Pedido de esclarecimento: “1 - De modo geral, os produtos a serem adquiridos através do PE em epígrafe 
apresentam valores unitários baixos. Sendo assim, a não definição dos quantitativos mínimos a serem 
adquiridos por pedido (subdivisões do quantitativo total registrado), acaba impedindo que os licitantes 
interessados consigam definir seu preço de venda mais competitivo, pois, tecnicamente, o órgão pode 
solicitar, por exemplo, que seja entregue apenas 01 (uma) unidade do objeto do PE. Para corroborar a 
validade de nosso questionamento, é oportuno ressaltarmos que há deliberações do TCU que orientam os 
entes públicos a estabelecerem quantitativos mínimos para os itens que compõem o objeto licitando pelo 
Sistema de Registro de Preço (SRP), preservando a lógica da economia de escala e, consequentemente, os 
princípios da economicidade e isonomia. 
“17.3 Nesse contexto, ainda que a essência do registro seja permitir aquisições prontamente, à medida que 
for surgindo a necessidade dos produtos/serviços para a Administração, o TCU possui jurisprudência no 
sentido de que a licitação deve estabelecer valores mínimos e máximos para os itens licitados, a exemplo dos 
Acórdãos 991/2009 e nº 1100/2007, ambos do Plenário. Do Voto que embasou este último pode-se 
transcrever os seguintes trechos colhidos da doutrina (Marçal Justen Filho, in Comentários à Lei de Licitações 
e Contratos Administrativos, 11ª ed.): 
‘ (...) 
Dito de outro modo, a Administração deve aproveitar o sistema de registro de preços para obter preços por 
atacado, evitando os preços de retalho. Para tanto, tem de estabelecer lotes mínimos que permitam aos 
potenciais interessados formular a proposta mais vantajosa. 
Por outro lado, a fixação de quantitativos máximos é imposição essencial, derivada das normas 
orçamentárias, do princípio da isonomia e da economicidade. 
(...)’ 
a) a ausência de fixação dos quantitativos mínimos para cada item da planilha de custos e formação de 
preços anexa ao edital do certame, mesmo na hipótese de aquisições por meio de registro de preços, viola o 
disposto no art. 7º, §4º, da Lei nº 8.666/1993, e o art. 8º do Decreto nº 7.892/2013 e a jurisprudência deste 
Tribunal, conforme Acórdãos nº 1100/2007, nº 991/2009 e nº 79/2010, todos do Plenário;” (grifei). 
Ainda segundo o doutrinador Marçal Justen Filho (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, 11ª ed.): 
"É imperioso determinar os quantitativos máximos cuja aquisição se prevê no período de um ano. Mas, além 
disso, deverão estabelecer-se os quantitativos para cada aquisição individual.(...) Será defeituoso, por 
exemplo, o edital que estabelecer que a Administração poderá requisitar o fornecimento de lotes entre um 
quilograma e dez toneladas. Ora, isso inviabiliza a formação de preços, atemoriza os fornecedores diligentes 
e estimula os imprudentes (...). Em suma, a adoção de registro de preços não significa afastar a previsão de 
que os editais devem descrever de modo preciso o objeto da licitação. Ou seja, o sistema de registro de preços 
não pode gerar a ampliação dos custos de transação para o particular. A incerteza sobre quantitativos 



 
 

mínimos e máximos se reflete no afastamento dos empresários sérios e na elevação dos preços ofertados à 
Administração. Basta um pequeno exemplo para evidenciar o problema. É possível formular um juízo 
aplicável a qualquer objeto, numa sociedade industrial razoavelmente desenvolvida. Trata-se do princípio da 
escala, que significa que quanto maior a quantidade comercializada tanto menor o preço unitário dos 
produtos fornecidos. Assim, o preço unitário não será o mesmo para fornecer um quilo de açúcar ou dez 
toneladas. Se não for estabelecido um lote mínimo para requisição, o particular se verá num dilema 
econômico invencível. Seus custos serão diversos em função das quantidades. O resultado será a formulação 
de preços médios. Logo, sempre que a Administração formular requisição de lotes de maior dimensão, 
acabará pagando valor superior ao que poderia ter obtido - se o licitante dispusesse da informação sobre a 
dimensão dos lotes. Dito de outro modo, a Administração deve aproveitar o sistema de registro de preços 
para obter preços por atacado, evitando os preços de retalho. Para tanto, tem de estabelecer lotes mínimos 
que permitam aos potenciais interessados formular a proposta mais vantajosa”. 
Essa quantidade é a mínima que a Administração vai pedir, se pedir, no qual a licitante deverá diluir custos 
indiretos (administrativo, transporte etc.). Observe que quanto menor for a quantidade mínima, maior será 
a perda da economia de escala.” 
Pedimos a quantidade mínima por pedido para os lotes 1 e 10. 
 
Resposta: Informamos que os valores unitários dos produtos foram obtidos por meio da média dos 
orçamentos recebidos durante o processo de cotação. Com relação a solicitação de quantidade mínima por 
pedido para os lotes 1 e 10, informamos que, as quantidades informadas no edital foram estimadas conforme 
a planejamento da área responsável, para a realização das adequações das unidades do CONSAMU, e assim 
possibilitar uma maior adequação entre a demanda e o fornecimento parcelado do material ao longo da 
vigência da ata, bem como ,  otimizar a utilização do espaço físico do setor. Nesse momento estamos 
impossibilitados de informar as quantidades mínimas por pedido, pois as solicitações estão condicionadas 
ao planejamento orçamentário do Consórcio, o qual tem por objetivo distribuir e aplicar os recursos ao longo 
do exercício.  
 
2 – Com relação ao lote 1, nas especificações há duas medidas de profundidade: “RACK 19" 09U X 450 MM” e 
“Profundidade: 480mm”. Entendemos que se ofertarmos com profundidade de 470mm atendemos plenamente 
o edital, pois estará entre as duas medidas, 450 e 480mm. Estamos corretos em nosso entendimento?  
 
Resposta: Tendo em vista que o pedido carece de análise técnica, encaminhamos a solicitação para 
verificação da área de Informática, a qual informa:  

 
“Sim, a oferta de equipamento com profundidade 470mm, atende as especificações do objeto 

licitado.” 

 
Sendo assim, diante do exposto, considerando que a resposta aos questionamentos não afeta a 

formulação das propostas, o certame continua mantido para o dia 17 de maio de 2021 as 09h00m.  
 

Cascavel, 12 de maio de 2021 
 
 

Cristiane Rosa Ribeiro 
Pregoeira 


