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Prefeitura Municipal de São Carlos 
Departamento de Procedimentos Licitatórios 

“São Carlos, Capital da Tecnologia” 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2018 
PROCESSO Nº 1789/2018 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Aos 03 (três) dias do mês de junho do ano de 2019, às 14h30, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao Sistema 
Informatizado de Licitações - Pregão Eletrônico para proceder à análise do Pedido de Esclarecimentos encaminhado via e-mail a este 
Departamento de Procedimentos Licitatórios pela empresa GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA 
EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 
00.029.372/0001-40, referente ao Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O 
CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SÃO CARLOS (HU-UFSCAR). 

 
Da síntese dos questionamentos do licitante: 
 
O edital veda subcontratação. 
* O EDITAL SOLICITA: 12.2. Como condição para o fornecimento, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de 
habilitação, prestar as informações solicitadas pela Prefeitura Municipal de São Carlos, dentro dos prazos estipulados, bem como não 
transferir a outrem as obrigações decorrentes deste Edital. 
Questionamento 
Poderia informar se a assistência técnica prestada por representante autorizado é considerada como subcontratação? 
 
Da resposta da unidade solicitante – Hospital Universitário / Secretaria Municipal de Saúde 
 
Prezados, bom dia. 
A fim de tentarmos elucidar o esclarecimento solicitado temos a informar: 
Em regra, a execução do objeto licitado é obrigação da empresa contratada, permitindo a Lei nº 8.666/93 a possibilidade de 
subcontratação apenas nos moldes legalmente fixados, conforme a necessidade e a conveniência da Administração, as 
peculiaridades de cada contratação e respeitados os limites legais. 
Segundo o TCU, "Subcontratação consiste na entrega de parte de fornecimento de bem, execução de obra ou prestação de serviço a 
terceiro, estranho ao contrato, para que execute em nome do contratado item, etapa ou parcela do objeto avençado." 
Atento às dificuldades encontradas pela Administração, assim pondera Justen Filho: 
"A questão da subcontratação adquire outros contornos quando a execução da prestação envolver objeto complexo, não produzido 
integralmente por uma única empresa. (...) Nenhuma empresa, salvo exceções raríssimas, domina o processo produtivo 
integralmente. (...) Como regra, a economia atual conduz a que a prestação resulte da conjugação de bens e condutas de uma 
pluralidade de empresas. Em abordagem rigorosa, dificilmente existiria uma situação que não comportasse subcontratação. Porém, 
não é nesse sentido que se alude à subcontratação. 
Deve-se distinguir, primeiramente, se o contrato envolve obrigação de meio ou de fim.  Se a Administração se satisfizer com uma 
determinada prestação, sendo irrelevante sua autoria, a questão torna-se simples. Não se caracterizará subcontratação quando a 
prestação for executada diretamente pelo contratado, ainda que necessite recorrer a terceiros para obter os elementos 
necessários. (grifo nosso) 
Diversa é a situação quando a obrigação é de meio. Quando o contratado tiver o dever de elaborar a prestação, a transferência de 
encargos ou aquisição de bens de terceiros caracteriza a subcontratação relevante para a Administração. (...) 
Considerando que o fornecimento é a parcela mais relevante da contratação, poderá ser autorizada a utilização de mão de obra 
especializada e certificada pelo fabricante, através de parceiros credenciados ou ainda de técnicos do próprio fabricante para 
eventual execução de serviços de assistência técnica durante a vigência da garantia. (grifo nosso) 
 

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para 
conhecimento público. 
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