
     

 

Parecer nº 1811-005/2022-AJM 

 

IMPUGNAÇÃO – ADJUDICAÇÃO 

POR LOTE – SÚMULA Nº 247 DO 

TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO – GANHO NA ECONOMIA 

DE ESCALA – POSSIBILIDADE. 

 

Vem, à esta Assessoria Jurídica, pedido da Excelentíssima Senhora Pegoeira 

para avaliação acerca de pedido de impugnação nos autos da Concorrência Pública nº 

008/2022, que objetiva a contratação de empresa para os serviços de manutenção e operação 

do Sistema de Esgotamento Sanitário, Sistema de Abastecimento de Água, Operação de 

Caminhões Pipa sob Demanda, além da manutenção e reparos na rede. 

 

Portanto, houve a separação dos itens em 02 (dois) lotes distintos: 

 

a) Lote 1, com os serviços diários a serem realizados para o bom andamento da 

operação; 

b) Lote 2, com os serviços eventuais e/ou sob demanda relacionados à 

manutenção do maquinário envolvido na operação. 

 

Analisando o Edital, verificou-se que o agrupamento dos itens em lotes tem a real 

possibilidade de gerar ganho ao Ente Público, na economia de escala, entre outros benefícios. 

A Súmula nº 247 do Tribunal de Contas da União assim dispõe: 

 

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais 
das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo 
objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo 
ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla 
participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a 
execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com 
relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação 
adequar-se a essa divisibilidade. 

 

Avaliando a jurisprudência das Cortes de Contas, bem como a Súmula acima 

transcrita, percebe-se que a adjudicação por item deve ser regra dentro das licitações, 



     

 

trantando-se a por lote como exceção, desde que cumprindo, alternativamente, os seguintes 

requisitos: 

 

a) A opção pela adjudicação por lote não deve gerar prejuízo para o conjunto ou 

complexo; 

b) Da mesma forma, não gere prejuízo na economia de escala. 

 

A alegação da Impugnante de que não haveria vinculação entre os serviços 

enumerados no Lote 1 com o “abastecimento de água por caminhões pipa” se desfaz em razão 

da situação específica relacionada à necessidade do Município. Em primeiro lugar, quando do 

início da contrução da Hidrelétrica de Belo Monte, houve definição, em caráter de contrapartida, 

que o Municipio receberia um sistema de abastecimento de água e saneamento básico 

construiído e projetado pela Norte Energia. 

 

Entretanto, por diversas questões que até a presente data geram inúmeros 

questionamentos judiciais entre as duas partes, o projeto inicial não englobou a área de 

expansão da Cidade – que ocorreu, inclusive, em razão da obra –, deixando-se desabastecidas 

áreas novas, as quais, em situação emergencial que, até certo ponto se perpetua no tempo, 

tem sido abastecidas através de Caminhões Pipa. 

 

Desta forma, incluir a abastecimento de água por meio de caminhões pipa dentro 

do lote específico que trata do abastecimento de água e saneamento como um todo, parece-

nos uma solução que traz ao Ente economia de escala, uma vez que a mesma empresa estará 

a frente da operação como um todo e, dentro desse prisma, eventuais itens com valores baixos 

são compensados com outros, posto que o preço, neste caso, é global. 

 

De outra ponta, estabelecer, também, a operação a cargo de uma única empresa, 

gera, ao Município, maior efetividade no controle da execução contratual, posto que as 

responsabilidades, como um todo, sempre serão de uma única empresa, evitando-se que, 

dentro da execução, serviços conexos fossem executados por empresas diversas. 

 

E não se diga que o transporte de água por Caminhão Pipa é um serviço 

desconexo do conjunto do abastecimento de água, posto que, dentro da demanda em si, a 



     

 

necessidade de tal modalidade de abastecimento pode variar dentro das estações do ano e ser 

mais ou menos demandado, razão pela qual a eficiência na gestão apenas será alcançada se 

o serviço como um todo for realizado por única empresa. 

 

Reitere-se que o princípio da eficiência é de admissão obrigatória pela 

Administração Pública e com previsão constitucional, mais especificamente no art. 37, caput. 

Assim, não há que se falar em violação da Súmula nº 247 do Tribunal de Contas da União, 

posto que a adjudicação, no caso em apreço, por lotes é a melhor forma de execução do objeto 

dentro dos princípios que regem a Administração Pública. 

 

No caso em análise não se verifica qualquer prejuízo para o conjunto de itens em 

razão da adjudicação por lotes, muito pelo contrário, em regra a reunião dos referidos serviços 

dentro de lotes tem o condão de melhorar o preço final exatamente por atender à economia de 

escala. 

 

O conceito de economia de escala pode ser entendido como um tipo de vantagem 

operacional relacionada aos custos operacionais que surgem com o aumento da produção de 

um determinado produto desenvolvido em escala industrial. Dessa maneira, esse conceito 

trata-se de uma relação inversa entre a quantidade produzida de certo produto e os seus custos 

fixos por unidade. 

 

No caso em apreço, por se tratar de serviços, é consenso afirmar, como já 

delineado acima, que a inclusão dos serviços de abastecimento de água por caminhão pipa 

dentro do lote nº 1, tem o condão de gerar economia de escala pelo simples fato de melhorar a 

comunicação interna em razão da alteração significativa da demanda de acordo com as 

condiçoes de abastecimento da rede em si. Portanto, é muito mais fácil e barato operar os 

caminhões pipa para a Empresa que estiver operando o Sistema de Abastecimento. 

 

 

 

 

 

 



     

 

Assim, recomenda-se que o(a) Pregoeiro(a) mantenha a adjudicação por lote 

nos autos da Concorrência nº 008/2022, por se enquadrar na exceção prevista dentro da 

Súmula nº 247 do Tribunal de Contas da União (TCU). 

 

É o parecer, S.M.J., 

Altamira (PA), 18 de novembro de 2022. 
 
 
 

 
Ely Benevides de Sousa Neto 

Assessor Jurídico – OAB/PA 12.502 
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