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ATA DE JULGAMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE INFORMAÇÕES  

PREGÃO PRESENCIAL 009/2022 
 
Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas, na Sala 

de Reuniões da Prefeitura Municipal de Barra Funda, reuniu-se a Comissão de 

Licitações, nomeada através da Portaria Municipal nº 3745/2021, para tratar do PEDIDO 

DE INFORMAÇÕES enviado por e-mail na data de 05/05/2022 pela empresa ADR 

LICITAÇÕES, potencial licitante do PROCESSO LICITATÓRIO N° 065/2022, PREGÃO 

PRESENCIAL N° 009/2022 para a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, 

JUNTO AOS SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA - RS.” A requerente realiza três 

questionamentos:  “1 – Será aceito documento assinado via assinatura digital ICP Brasil 

e/ou assinatura eletrônica, por exemplo pelo docusign? 2 – Qual o preço estimado da 

contratação? 3 – Relativo à qualificação técnica, o item 8.1.3 “b” do edital exige que as 

empresas possuam registro no Conselho Regional de Administração, porém, é sabido 

que os advogados também são profissionais competentes para a execução dos serviços 

objeto do edital, ou seja, deveria ser permitida a participação também de escritórios de 

advocacia, devendo ser alterado referido item do edital para aceitar que escritórios de 

advocacia também participem da licitação, devendo apresentar o comprovante de 

inscrição na OAB. Ou seja, poderá ser aceito empresas inscritas no CRA e também 

escritórios de advocacia inscritos na OAB. Sendo assim, a alteração de referido item 

visa ampliar a concorrência, aumentando o leque de empresas interessadas no objeto 

licitado.” Passamos às respostas. Referente ao questionamento 1, informamos que será 

aceito documento assinado digitalmente ou eletronicamente, desde que possível sua 

validação por meio eletrônico. Referente ao questionamento 2, informamos que se optou 

por utilizar orçamento sigiloso lastreado no interesse público de se alcançar a melhor 

contratação, mediante a competitividade em busca da proposta mais vantajosa. O 

orçamento sigiloso tem, via de regra, a função de mitigar a assimetria de informações 

entre o mercado privado e a Administração Pública, sendo também uma forma de 

combater os carteis e os conluios entre as licitantes. Quando da adoção do orçamento 

sigiloso, as empresas licitantes deverão apresentar sua proposta com base em suas 

próprias estimativas de custos, deixando de usar a referência de preços que a 

Administração disponibilizou. Força-se, assim, que as licitantes tenham uma área 

profissional de orçamentação/custos, capaz de formar o preço de mercado da empresa 
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para aquela realidade de contratação. Como já assentado pelo TCU (Acórdão 

3011/2012 – Plenário), a adoção do orçamento sigiloso é medida discricionária, devendo 

o gestor adotar quando entender que essa restrição implicará na obtenção da proposta 

mais vantajosa, sendo de igual maneira discricionária, medida a ser afastada quando 

não tiver o condão de atrair melhores propostas. Além disso, o orçamento sigiloso está 

previsto no art. 15 do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, que Regulamenta 

a Licitação na Modalidade Pregão. Por fim, referente ao questionamento 3, ressaltamos 

que o objeto principal da licitação é a contratação de serviços técnicos de assessoria 

ADMINISTRATIVA junto ao setor de compras, licitações e contratos do Município. O 

anexo I do edital – TERMO DE REFERÊNCIA detalha as atividades que devem ser 

desenvolvidas pelo licitante vencedor e que é demandada atualmente pelo setor: 

assessoria na elaboração de editais, nos atos das sessões públicas desenvolvidas, nos 

procedimentos administrativos, nos arquivamentos dos documentos, na elaboração de 

relatórios e alimentação dos sistemas eletrônicos como Licitacon, Fácil 2.0 e site do 

município. Dessa forma, se entende que as funções elencadas são ligadas diretamente 

às áreas da Administração e somente podem ser exercidos por empresas e profissionais 

devidamente registrados em Conselho Regional de Administração, conforme prevê a 

legislação. Acreditamos que ao aceitar também a participação de escritórios de 

advocacia inscritos na OAB, como sugerido pelo requerente, se estará fugindo do objeto 

e necessidade real enfrentada no município que motivou a abertura desta licitação. Além 

disso, o município já dispõe de profissionais na área de Direito com registro na OAB, na 

procuradoria municipal e também por meio de assessoria jurídica. Portanto, não possui 

demanda nesta área, que é diferente da área administrativa. Nada mais havendo a 

tratar, encerrou-se a presente ata que vai assinada pelos presentes. 
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