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Todos os que concorrem jTodos os que concorrem jáá entram na entram na 
competicompetiçção sabendo quem vai levar. ão sabendo quem vai levar. 
Os valores apresentados por cada Os valores apresentados por cada 
empresa são combinados de empresa são combinados de 
antemão. [antemão. [……] As empresas que ] As empresas que 
perderam uma licitaperderam uma licitaçção vão ganhar a ão vão ganhar a 
prpróóxima. (O Nobre Deputado xima. (O Nobre Deputado –– 
MMáárlon Reis).rlon Reis).



NA CONFECNA CONFECÇÇÃO DO EDITAL:ÃO DO EDITAL:


 
CLCLÁÁUSULAS RESTRITIVAS DA USULAS RESTRITIVAS DA 
COMPETITIVIDADE;COMPETITIVIDADE;


 

CLCLÁÁUSULAS DE USULAS DE 
DIRECIONAMENTO.DIRECIONAMENTO.

LICITALICITAÇÇÃO DIRECIONADAÃO DIRECIONADA



MARACANAMARACANAÚÚ


 
TOMADA DE PRETOMADA DE PREÇÇOS nOS nºº 15.010/201415.010/2014



 
Objeto: Reforma predial de 5 cozinhas Objeto: Reforma predial de 5 cozinhas 
comunitcomunitáárias.rias.



 
ClClááusula restritiva:usula restritiva:

Não parcelamento do objeto.Não parcelamento do objeto.


 

TCU: TCU: ““a estrata estratéégia do gestor municipal gia do gestor municipal 
de deflagrar processo licitatde deflagrar processo licitatóório rio úúnico nico 
para todas as obras, não adotando o para todas as obras, não adotando o 
parcelamento, acarretou restriparcelamento, acarretou restriçção ão àà 
competitividade do certame (...)competitividade do certame (...)”” 
AcAcóórdão n.rdão n.ºº 326/2010326/2010--PlenPlenáário.rio.



ITAREMAITAREMA
TOMADA DE PRETOMADA DE PREÇÇOS nOS nºº 1011.01/2014;1011.01/2014;
Objeto: CONSTRUObjeto: CONSTRUÇÇÃO DE 01 (UM) ÃO DE 01 (UM) 

PROJETO ESPAPROJETO ESPAÇÇO EDUCATIVO RURAL O EDUCATIVO RURAL -- 
02 (DUAS) SALAS;02 (DUAS) SALAS;


 

ClClááusulas:usulas:
4.2.5.3 4.2.5.3 -- GARANTIA DE PARTICIPAGARANTIA DE PARTICIPAÇÇÃO: a ÃO: a 

garantia para licitar sergarantia para licitar seráá apresentada apresentada 
exclusivamente no seu original, atexclusivamente no seu original, atéé 03 03 
(três) dias (três) dias úúteis imediatamente anteriores teis imediatamente anteriores 
àà data de abertura dos envelopes, (...)data de abertura dos envelopes, (...)



ITAREMAITAREMA
4.2.4.2 4.2.4.2 -- DeclaraDeclaraçção de adimplência, ão de adimplência, 

expedida pela Secretaria de EDUCAexpedida pela Secretaria de EDUCAÇÇÃO E ÃO E 
DESPORTO do MunicDESPORTO do Municíípio de ITAREMApio de ITAREMA-- CE, CE, 
((……). ). 



VVÁÁRZEA ALEGRERZEA ALEGRE


 
Tomada de PreTomada de Preçços nos nºº 2013.10.29.1;2013.10.29.1;



 
ConstruConstruçção de praão de praçça pa púública na Vila blica na Vila 

Canindezinho;Canindezinho;


 
3.2.15 3.2.15 Prova de garantia de sua Prova de garantia de sua 

respectiva propostarespectiva proposta, (...), , (...), atatéé 03 (três) dias 03 (três) dias 
anteriores ao dia marcado para entrega anteriores ao dia marcado para entrega 
das propostas;das propostas;


 
ConstataConstataçção: Somente 2 empresas ão: Somente 2 empresas 

participaram do certame e o desparticiparam do certame e o desáágio para gio para 
a prefeitura foi de 1%.a prefeitura foi de 1%.



TAUTAUÁÁ -- PAVIMENTAPAVIMENTAÇÇÃO ÃO 

Concorrência nConcorrência nºº 2703.01/2013INF/2013:2703.01/2013INF/2013:


 

A empresa interessada em participar do referido A empresa interessada em participar do referido 
processo, deverprocesso, deveráá comparecercomparecer no dia no dia 
23/04/2013 at23/04/2013 atéé as 09:00 horasas 09:00 horas(...);(...);



 

TCU: A exigência contida no edital de tomada de TCU: A exigência contida no edital de tomada de 
prepreçços para construos para construçção de unidade de saão de unidade de saúúde de de de 
que que visita tvisita téécnica de licitante ao local da obra cnica de licitante ao local da obra 
ocorra em dia e hora ocorra em dia e hora úúnicos e previamente nicos e previamente 
especificadosespecificados configura restriconfigura restriçção indevida ao ão indevida ao 
carcarááter competitivo do certame.ter competitivo do certame.



TAUÁ
EMPRESA PROPOSTA % (EM RELAÇÃO À PROPOSTA IMEDIATAMENTE MAIOR)

UNIÃO R$ 3.172.380,61 99,9%
COPA R$ 3.176.929,38 99,90%
G & F R$ 3.178.198,27 99,5%

R. FURLANI R$ 3.193.206,35 99,7%
A.I.L R$ 3.203.272,33 99,9%
SETA R$ 3.206.808,74 99,96%

HB R$ 3.206.958,11 99,8%
ENGEXIMIA R$ 3.212.249,18 99,8%
CONJASF R$ 3.218.924,36 NÃO SE APLICA



UTE do ACQUUTE do ACQUÁÁRIORIO

Objeto: Projeto Executivo, Fornecimento, Objeto: Projeto Executivo, Fornecimento, 
Montagem, OperaMontagem, Operaçção e Manutenão e Manutençção de ão de 
uma UTE para suprimento de energia uma UTE para suprimento de energia 
eleléétrica para o Acqutrica para o Acquááriorio;;

ClClááusulas: Não parcelamento.usulas: Não parcelamento.
ConstataConstataçção: Uma ão: Uma úúnica empresa nica empresa 

licitante e um deslicitante e um desáágio de apenas R$ gio de apenas R$ 
0,12 para uma contrata0,12 para uma contrataçção de mais de ão de mais de 
R$ 16 milhões.R$ 16 milhões.



CAGECE CAGECE –– EXIGÊNCIAS EXIGÊNCIAS 
TTÉÉCNICAS CNICAS 

Concorrência PConcorrência Púública Nacional nblica Nacional n°°
 20140001/CAGECE;20140001/CAGECE;

Objeto: serviObjeto: serviçços de remoos de remoçção, carga e ão, carga e 
transporte de material insalubre;transporte de material insalubre;

ClClááusula: parcela(s) de maior usula: parcela(s) de maior 
relevância tenha(m) sido: (...)relevância tenha(m) sido: (...)

b) Execub) Execuçção de servião de serviçços de sucos de sucçção, ão, 
separaseparaçção de são de sóólido/llido/lííquido; quido; 



O COMBATE O COMBATE ÀÀS LICITAS LICITAÇÇÕES ÕES 
DIRECIONADASDIRECIONADAS 

GleydsonGleydson AlexandreAlexandre 

88788878--30003000 
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