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MANIFESTAÇÃO AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.
011/2021-CIL-ADS / REGISTRO DE PREÇOS N.  011/2021 

EMPRESA: K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS. 

OBJETO: Aquisição de tendas, expositores de pescado, paletes, mesas, cadeiras, bonés, coletes, 
balanças, stands e faixas com finalidade de doação para a realização de feiras de produtos 
regionais destinados ao fortalecimento da cadeia produtiva da agricultura familiar, pesca e 
piscicultura no estado do Amazonas. 

Esta Agência, por intermédio da Comissão Interna de Licitação e apoio técnico ao certame, em 
resposta ao pedido de esclarecimento manejado, vem, por meio do presente expediente, se 
manifestar, tempestivamente, o que faz com base nos elementos de fato e de direito abaixo 
mencionados: 

Pedido de Esclarecimento: 

➢ Modalidade do Pregão: 
Informa a licitante que, em que pese o Edital dispor que a forma da licitação se dará na 
modalidade Pregão Presencial, estaria destoando dos padrões comuns, pois as fases se iniciam 
com abertura dos envelopes de habilitação e somente em ato posterior se daria a fase de lances 
verbais, sendo assim essa forma de disputa seria TOMADA DE PREÇO, e não Pregão Presencial. 

Em assim sendo, solicitou saber exatamente a modalidade escolhida e se dessa forma for, se a 
apresentação nos moldes estipulados estaria correta. 

➢ Manifestação da Comissão Interna de Licitação: 
Primeiramente, a título de esclarecimento sob o viés da natureza jurídica desta Agência, cumpre 

esclarecer que Esta Empresa Pública é regida pela Lei 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto 

jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Nesse sentir, seus certames e procedimentos licitatórios são regidos precipuamente pela 

referida Lei e demais legislações aplicáveis, de acordo com a modalidade escolhida com base em 

critérios da técnica jurídica. 

De fato, a modalidade escolhida foi a do Pregão Presencial, pois é diretriz basilar estabelecida 

pelo Art.32, IV da Lei nº13.303/2016, porém, com aplicação direta da lei de regência das 

Empresas Públicas, de acordo com os princípios e normas específicas. 

Diante do que se expõe, ainda nessa linha, é prudente frisar que conforme previsão editalícia, 

Item 1.4.0 certame.será processado e julgado de acordo com o procedimento estabelecido no 

Art. 51 da Lei Federal nº 13.303/2016 e'terá INVERSÃO DE FASES, conforme previsto no §1º do 

Art. 51 do ciclo diploma legal, consoante Justificativa inserta no subitem 4.2. do Termo de 

Referência. 
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Segundo disposição do art. 51 da Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016, as licitações a serem 
realizadas sob a égide de referido Diploma Legal, observarão a seguinte sequência de fases: I -
preparação; II - divulgação; III - apresentação de lances ou propostas, conforme o modo de 
disputa adotado; IV - julgamento; V - verificação de efetividade dos lances ou propostas; VI -
negociação; VII - habilitação; VIII - interposição de recursos; IX - adjudicação do objeto; X -
homologação do resultado ou revogação do procedimento. 

Entretanto, citada Lei em seu §1º do artigo supra, insculpiu de maneira inequívoca a 
possibilidade da fase de habilitação, prevista no inciso VI do art. 51, anteceder em caráter 
excepcional as fases previstas nos incisos III a VI anteriormente mencionados, desde que 
expressamente previsto no instrumento convocatório. 

Em assim sendo, torna-se cristalino que a adoção da inversão de fases nesta licitação configura 
instrumento jurídico hábil para otimização dos trabalhos, pois, leva-se primeiro em consideração 
os critérios elevados de qualificação técnica, afastando a morosidade no que tange ao tempo 

que seria dispendido com o seguimento da sequência de atos estabelecidos no art. 51 da Lei n.º 

13.303, de 30 de junho de 2016, uma vez que seria necessário analisar as propostas de preços 

e efetuar os lances verbais em caráter antecedente à habilitação, que se mostra crivo inafastável 

para objetivar os trabalhos e assegurar a futura contratação vantajosa para a Administração 

Pública. 

Por tais motivos, e uma vez que as licitações realizadas por esta Empresa Pública destinam-se, 
segundo escopo do art. 31 da Lei supra, "a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, 
inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operaçães em que se caracterize 
sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os princípios da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, do probidade administrativa, da 
economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vincula ção ao instrumento 
convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo", justifica-se de forma 
indubitável a assertividade na escolha da inversão de fases. 

Manaus, 12 de gosto de 2021. 

E ALEXANDREN LIMA RIBEIRO 
Vice-Presidente da Comissão Irï er na de Licitação — CIL/ADS. 
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