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COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO 079/2015 

Convênio SDH/PR nº 813119/2014 

SICONV nº 049419/2014 
 

 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

Interessado: INSTITUTO DELTA DE DESENVOLVIMENTO DELTA DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E GESTÃO HUMANA 

 

Assunto: Impugnação ao Edital 079/2015 

 

 

DESPACHO 

 

I. Tendo em vista toda a instrução do presente, a Comissão de Seleção, em razão da legislação vigente, 

apreciou tempestiva a impugnação ora impetrado, considerando, que: 

II. Nas Razões da Impugnação alega a Recorrente que o presente edital possui na sua formação erros e 

vícios, no tocante: a) subordinação da cotação previa de preços a lei nº 8666/93, b) data de realização da 

cotação, c) sistema de registro de preços, d) lotes, e) ausência de teto para apresentação dos atestados, f) 

demais erros do edital não elucidados no edital, vitais para execução do serviço. Por tais motivos requer a 

republicação do edital, a fim de que não haja maiores prejuízos ás partes e ao erário, vez que o sistema de 

convênio vinculam as partes por anos a fio, após a execução do contrato, razão pelo qual todos os pontos 

devem ser minuciosamente esclarecidos. 

III. Após analise dos pontos contestados pela Recorrente, a Comissão de Seleção avalia parcialmente 

procedente a Impugnação impetrada tendo vista: 

a) Não há desrespeito à legislação vigente com relação ao procedimento estabelecido no referido 

edital, pois esta  assegurado às entidades privadas sem fins lucrativos,  a realização de no mínimo, 

cotação prévia de preços no mercado, observados os princípios da impessoalidade, moralidade e 

economicidade.  

Neste sentido, necessário se faz esclarecer que a cotação prévia de preços tem os seguintes 

significados: “ato ou efeito de cotar”; “fixar o preço”; “taxar, avaliar, determinar o valor, o 

preço”. No caso específico do que é determinado nos artigos 57 a 61 da Portaria 507/2011, a 

cotação prévia de preços para aquisição de bens e contratação de serviços não se confunde com a 

simples pesquisa do preço que é praticado no mercado. A cotação de preços deverá ser realizada 

diretamente no SICONV, conforme os seguintes procedimentos: 
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“Art. 58. A cotação prévia de preços prevista no art. 11 do Decreto nº 

6.170, de 25 de julho   de   2007,   será   realizada   por   intermédio   do   

SICONV,   conforme   os   seguintes procedimentos: 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

            II - a convocação para cotação prévia de preços permanecerá 

disponível no SICONV pelo prazo mínimo de 5 (cinco) dias e determinará: 

a) prazo para o recebimento de propostas, que respeitará os limites 

mínimos de 5 (cinco) dias, para a aquisição de bens, e 15 (quinze) dias para 

a contratação de serviços; 

b) critérios para a seleção da proposta que priorizem o menor preço, 

sendo admitida a definição de outros critérios relacionados a 

qualificações especialmente relevantes do objeto, tais como o valor 

técnico, o caráter estético e funcional, as características ambientais, o 

custo de utilização, a rentabilidade; e 

c) prazo de validade das propostas, respeitado o limite máximo de sessenta 

dias. 

Com relação à divulgação e recebimento das propostas, em respeito à publicidade e transparência 

ao ato convocatório foi dada a devida publicidade, especialmente por intermédio da divulgação na 

primeira página do sítio oficial da entidade concedente, bem como no Portal dos Convênios. 

Ressalta-se ainda, que tais informações deverão permanecer acessíveis no Portal de Convênios por 

um período não inferior a 5 anos, contados da data da divulgação do resultado.  

b) Por se tratar de edital com âmbito nacional, a fim de preservar os princípios de publicidade e 

impessoalidade, foi adotado sistema de inscrição por meio eletrônica, desta forma consta no ato 

convocatório que as propostas devem ser enviadas “impreterivelmente até o dia 07 de agosto de 

2015 por meio do endereço eletrônico selecao@unisolbrasil.org.br”. Não resta duvida, que o prazo 

será encerrado as 24hs00 do dia 07/08/2015, por não se tratar de entrega de propostas por meio 

físico, dessa forma, não há obscuridade a ser sanada com referência a tal procedimento. 

c) Com relação ao “sistema de registro de preços” não há também, desrespeito a legislação vigente no 

procedimento estabelecido no referido edital, vide esclarecimento da alínea “a” supra. Ademais, na 

medida das possibilidades do sistema “SICONV”, a devida integração eletrônica dos dados 

relativos às suas transferências de recursos e  procedimentos de contração contratação e seleção, foi 

realizado, de forma passível de acompanhamento e fiscalização, execução e prestação de contas. 

Nesta assertiva, cumpre ressaltar, que “O SICAF tem por finalidade cadastrar e habilitar 

parcialmente os interessados, pessoas físicas ou jurídicas, em participar de licitações realizadas por 

órgãos/entidades da Administração Pública Federal, integrantes do SISG (Sistema de Serviços 

Gerais) e/ou não SISG, bem como, acompanhar o desempenho dos fornecedores cadastrados e 

ampliar as opções de compra do Governo Federal”. Por isso, quando da efetiva contração do 

vencedor do certame, há necessidade de apresentação da comprovação do cadastro no SICAF. 

d) Com razão as alegações da Recorrente, na omissão contida no edital, referente aos recursos 

destinados aos lotes 01 e 02.  De fato, a informação esta controversa e omissa referente ao valor 
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das contratações, resta insuficientemente claro, se o valor previsto de 80.500,00 (oitenta mil e 

quinhentos reais) são para cada um dos lotes ou para ambos, gerando margem a interpretações, 

complexas. Por tais, razões o edital necessita de correção e consequentemente de nova publicação, 

para sanar referido erro e obscuridade, a fim de que não haja maiores prejuízos às partes e ao 

erário. 

e) Referente à ausência de teto para apresentação de atestados, não traz prejuízo ao processo seletivo, 

pois estabelece o item 7.3 do edital que “A análise e a avaliação das propostas são de caráter 

classificatório e eliminatório, obtidos por meio da maior para menor pontuação, e deverão 

considerar os critérios pré-estabelecidos conforme item 5 desse edital e das condições previstas no 

quadro (...) colacionado ao edital”. Há falta de um teto, um limite quantitativo de atestados a 

serem apresentados, não invalida, prejudica, ou fere a competitividade do certame, tão pouco, 

caracteriza nulidade. Pois todos os documentos acostados ao certame por parte dos candidatos, são 

de inteira responsabilidade civil e criminal dos mesmos. Caberá a Comissão de Seleção a 

fiscalização e avaliação dos documentos apresentados. 

f) Por conseguinte, não procedem as alegações da Recorrente concernente à indicação de erros do 

edital por não mencionar: “a forma de pagamento, se haverá pagamento em,  porcentagens, 

integral, antes, durante o após a execução dos serviços; não apresentar termo de referencia da 

execução das atividades; se haverá contratação imediata ou se está apenas cotando os preços 

para constar no processo administrativo;  se esta cotação prevê, vincula a contratante a contratar 

a empresa que apresentar melhor técnica; se há possibilidade de aditar o contrato;  não define a 

quantidade ou expectativa de pessoas”. Verifica-se que as informações pertinentes aos 

questionamentos apontados, estão presentes no edital, ou se referem a cláusulas contratuais. 

 

III. Ante o exposto, a COMISSÃO DE SELEÇÃO, aprecia como PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

Impugnação ao Edital 079/2015, em virtude da omissão contida no ato convocatório, referente aos recursos 

destinados aos lotes 01 e 02, a informação esta controversa e omissa com relação ao valor das contratações, 

resta insuficientemente claro, se o valor previsto de 80.500,00 (oitenta mil e quinhentos reais) são para cada 

um dos lotes ou para ambos. Por tais, razões o edital necessita de correção e consequentemente de nova 

publicação, para sanar referido erro e obscuridade. 

Por fim, quando readequada à chamada, haverá nova publicação no site da UNISOL Brasil, a nova 

inscrição será realizada no endereço eletrônico: (www.unisolbrasil.org.br). 

 

São Bernardo do Campo, 31 de julho de 2015. 

 

Comissão de Licitação e Seleção da UNISOL BRASIL 

 

http://www.unisolbrasil.org.br/

