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ESTÁDO DO MÁMNH,íO
CAMANÀ MUNICTPAL DE &4O BERNÁRDO

.NPJ A7-629 524/4401 07
Ruo Con?so Nestor n"2|5-Centro. CEP ó5 55A-040

Sàa Aernanlolu
REF. PROC. ADM. No.008/2019

Requerente: Cámara Municipalde São Bernardo
Assunto: Contrataçâo. Edital de Pregão Presencial- Aprovado.

PARECER JURIDICO N' OO8/20í 9

Para melhor compreensão didática, este parecer divide-se eín Relatóio,
Análise da Demanda, Dispositivo e Encaminhamento.

RELAÍÔRIo:

Trata-se de processo administrativo desencadeado por Ofício datado
24,02.2019, emltido pela Câmara lvunicipal de Sáo Bernardo, para Contratação
pessoa jurídica para o fornecimento, sob demanda, de gêneros alimenticios
interesse da Cámêrâ Municipal de São Bernardo.

De relevantê, cumpre deslacar que consta nos autos, além do Ofício
supracitado, Projeto Básicoi Despacho do Presidente da Câmara Municipal de São
Bemardo, dando os devidos encaminhamentos aos setorês responsáveas pela
solicitação em tela; Cotação de PreÇo com planilha de preÇos; Despacho da
Contabiladade juntando a Dotaçâo Orçamentária para viabilidade do pleito.

Por último, certifica-se quê e Comissáo Pêrmanente dê Licitâção - CPL
encaminhou os autos com Portaria que nomeia os membros participantes da comissão
e a minuta do edital de Pregáo Presencial, para análise e emissão do parecer jurídico
de acordo com os ditames contidos na Lei Federal no. 8.666/93.
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É o breve relatório:

ANÁLISE DÂ DEMANDA:

1. Da Escolha da Modalidade:

As compras e contratações a serem realizadâs pela Adminiskaçáo pública
devem ser revestidas de cuidados e adotar procêdimentos simplificados, a fim de
atender o devido destino dos rêcursos financeiros, bem como a devida âplacação.
Partindo dessa premissa, a questão da escolha da modalidade de Licitação é o
primeiro passo; assim norteia a iurisprudência do TCU:

ldêntiÍica-se a necessidadê, motiva-se a contrateção, para
entiio, partir-se para vêriÍicação da melhor Íorma de suaj
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prestação. Ou seja, a decisáo pela contratâção dirêta, por
inexigibilidade ou dispensa, é posterior a tode uma etapa
preparatória que dêvê ser a mêsma peÍa qualquer ceso. A
impossibilidade ou a identiÍicaçáo da possibilidade da
contratação direta como a melhor opção para a
administração, só surge após a etapa inicial dê estudoa.
Como a rêgra goral é a licitaçáo, a aua dispense ou
inexigibilidade configuram exceçóes. Como tal, portanto,
não podem ser adotadas antes das pesquisaa e estudos
que permitam chegar a essa conclusão.1

l\.4ais especif icameôte, complementa-se:

A modalidade de licitaçáo não é dêÍinida aleatoriamente,
ela será feita com base no art. 22, da Lei no 8.666/93. Com
relação à modalidade de licitação, sabe-se que o principal
critério para deÍinir ae o administrador utilizaÉ o convitê, a
tomada de preços ou a concorrência é o valor egtimâdo do
objeto a ser licitado.'z

Segundo Jâcoby3 existem dois critérios para deÍinição da modalidade de
licitação, o quantitatjvo e o qualitativo, sendo que o primeiro leva em consideraÉo o
preço estimado do íuluro contrato e, o segundo, o objêto a ser contratado.

Entrementes, por conseguinte, a administraÉo optou pelo procedimento
licitatório na modalidadê Pregão, sendo que este pode sêr conceituado como:

O procedimento administrativo por meio do qual a
Administraçâo Pública, gaÍantindo a isonomia, sêlêciona
fornecedor ou prestador de serviço, visando à execução de
obieto comum no mercado, permitindo aos licitantes, em
sessão públicâ presencial ou viÉual, reduzir o valor da
proposta por meio dê lances verbais e sucessivos.'

Do conceito exposto, podem-se retiraí as principais ca.actêrísticas do pregão
(Lei Federal no 10.520/2002), que não só o diferenciam das modalidades licitatórias da
Lei 8.666/93, mâs proporcionam maior celeridadê e eficácia nas contrataçôes
realizadas por meio desta ferrâmênta.

Por conseguinte, a modalidade de licitaçáo pregão pode ser realizada, de acordo
com a legislaçáo federal, no modo presencial (Decreto Fêderal n" 3.555i2000) e no
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I TCU. Acórdâo n'994/200ó, Plcnário, Rel. Mií. Ubirab Asuia..
'TCU. Acó.dão n" 103/2004.
- IIRNANDI-S. I I -)à:,,h\ t,ntota\aaDre@\eaL\ a\à..BeiHõ.i/o-re l-.rum.2008 p. ll0.
4 FEITNANDES. Jorge Ulisses Jacoby. Sisr@a de Registro de Pre9os e piegào pGocial e eletrônico. 2- ed. Belo
Horiante Fórum, 2006. p 455.
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modo eletrônico (Decreto Fêderal no 5.450/2005), sendo este ultimo utilizado
preferencialmente.

Entrementes, de acordo com o art_ 10 dos referidos Decretos, os mesmos
possuem aplicaÉo tão somente no âmbito da Uniáo Federal, não possuindo aplicação
diíeta para os demais Entes da FederaÇão.

Sem embargo, identifica-se que o preâmbulo do Edital aponta como fundamento
legal do procedimento licitatório o Decreto que rege o pregão presencial, no
3.555/2000. Dessa forma, em se tratando de recurso financeiÍo não proveniente de
verba federal (fundo-a-fundo ou convênio), não se identifica óbice para o aceite de
aplicabilidade da referida norma como sustentáculo inteqralizado como cláusulas do
Edital (entendido como a norma base dos participantês no cêrtâme). Desta via, não há
indic€çáo para aplicar o Decreto Federal no 5.450/2005 (Pregão Eletrônico),
especialmente quanto ao seu art. 40. sendo este critério de escolha discricionária da
administraÉo públicê (critério de conveniência e oportunidade), conforme previsão da
Lei Fedeíal n" 10.52012002.

No que dà respeito à possíbílidade de uso do pregão paru a contrataçáo de
seíviços advoÇatícios, já foí pacificado entendimento na jurísprudência do TCIJ
(Decisáo no 80/1998 - 2a Câmata e Decisão n" 906/1998) e do STJ:

Estando comüovado que os servrços jurídícos de que
necessíta o ente público sáo impotlantes, mas náo apresentam
singularidade, porque afetos a ramo do díreito bastante
disseminado entre os profissionais da árca, e não demonstrada
a notoriedade dos advogados - em relação aos d/yersos oulros,
também notórios, e com a mesma especialidade - que
compõem o escrítórío de advocacia contratado, decorre ilegal
contratação que tenha üescindido da respectiva licitaçáo.
(STJ,2" Tuma, REsp 436869/Sp, Min. Rel João Otávio de
Noronha, data do julgamento: 6/12t2005, DJ de 1"/y2OO6.)

Portanto, somênte nos cétsos em que eryolva alguma das hipóteses de dlspensa
ou inexigibilidade, a rêgra que prevalece é a da necessidade de licitação_

2. Da Análisê da Minuta do Editat:

A prlmeira fase da licitação encontra-se discaplinadâ em linhas gerais no art. 3g,
da Lei no. 8.666/93, no qualfarêmos uma comparaçâo entre os requisitos contidos nos
incisos do refêrido âr$go e a Minuta do Edital apresentado pela CpL da Câmara.
Senão vejamos:

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a
aberlura dê p,ocesso edministrativo, devidamente
autuado, píotocolado e numerado, contendo a autorizaçãg
respectiva, a indicaçáo sucinta de seu objeto e do recurso
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próprio para a despesa, e ao qual serão ,untados
opoÉunamente:
l. edital ou convite e respectivos anexos, quando for o
caso;
ll. comprovante das publicaçõe9 do êdital resumido, na
forma do art. 2t desta Lei, ou da entrêge do convitê [ainda
não elcânçou este ê91ágiol;
lll. âto de designeção da comissâo dê licitâção do leiloeiro
administrativo ou oficial, ou do responsável pelo convite;
lV. original das propostas e dos documentos quê as
inetruírem [ainda não alcançou este estágiol;
V. atas, relatórios ê delibêrações da comissão iulgadora
[ainda não alcançou êstê estágio];
Vl. parecêrês técnicos ou ,uridicos emitidos
licitaÇão, dispensa ou inexigibilidade;
Vll. atos de adjudlcaçáo do objêio da licitação
homologação lainda náo alcançou êste estágiol;
Vlll. rêcursos eventualmente apresentados pelos licitantes
e respectivas manifestaçóes e decisões [ainda náo
alcançou este esÉgiol;
lX. despacho de anulâção ou dê rêvogação da licitação,
quando for o caso, fundamentado circunstanciadamente;
X. termo de contrato ou instrumento equivalente,
conforme o caso.
Xl. outros comprovantes de publicações.
Xll. demais documêntos rêlativos à licitação.
Parágrâfo único. As minutas de editais de licitação, bem
como a§ dos contratos, acordos, convênios ou aiustes
devem ser previamentê examinadas e aprovadas por
assessoria jurídica da Administração.

Relativamente à fase interna, MarçalJusten Filho5 indica que ela se destina ai

a) verificar a necessidade e a conveniência da contratação
dê terceiros [atualmente o Estado não possui eatrutura
própria para a fabricação do produto solicitado, sendo que
a necessidade foi colocada no Olicio que motivara o
presênte pÍocessol;
b) determinar a prcsença dos pressupostos legais paÍa a
contrataçáo (inclusive a disponibilidade de recursos
orçamêntários);
c) determinar a prática de prévios indispensáveis à
licitação (quantiÍicação das necessidades administrativas,
avaliação dê bens, êlâboraçâo de proietos básicos etc.);

sobrê a

e da sua

' JUSTEN FILHO, Mdinl. (:onentáios à Lei de Licndções e Connahs adnikiíativos. t1 d. Sõlo
Dialética, 2009. p. 348. ^'d*
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d) dêÍinir o obiêto do contrato e es condiçóes báBica8 de
contratação;
e) veriÍice os pnessupostos básicos da liciteção, dsÍniÍ a
modalidadê e elaborar o ato convocatório da licitaçáo.

,r, casu, constata-se a legalidade do pedido, da motivação (ratificada pelo
Ordenador de Despêsas ao aúlotizat), dotação orçâmentária equivalente ao valor
estimado, identificaÇâo da pesquisa de mêrcado, justiÍicando o preÇo. ldentifica-sê,
ainda, a autorizaçáo para a abertura do processo licitatório (art. 38, capuÍ, Lei
Federal no 8.666/93)

Ato continuo, o art. 40 da Lei Federal n'8.666/93 traz em seu bojo normas ê
condições que devem vigorar no Edital quando da sua elaboração, no qual se Íará a
seguir uma comparação entre os requisitos contidos nos incisos mencionados e a
[,4inuta do Edital apresentada pela CPL da Câmara. Senáo vejamos:

I - preâmbulo contendo o nomê da repartiçáo interessada
e de seu setor;
ll - modalidade; regime de execução e o tipo de licitação;
a menção de que sêrá regida pêla Lei n.' 8.666/93; obieto
da licitação de maneira clara e sucinta;
lll - Sanções para o caso dê inadimplemento;
lV - local onde poderá ser examinado e adquirido o
proieto básico;
V - se há projeto executivo disponível na data da
publicaçáo do edital de licitação e o local onde possa ssr
examinado ê adquirido; [não se aplica ao casol;
Vl - condiçóes para paÉicipação na licitaçâo, êm
conformidade com os arts. 27 a 3í da Lei n.'8.666/93;
Vll - critério para julgamento, com disposiçóês claras e
parâmêtros objetivos;
Vlll - locais, horários e códigos de acesso dos mêios dê
comunicaçâo à distáncia em que gerão fornêGidos
elementos, informeçõês ê esclarecimentos relativos à
licitação e às condições para atendimento das obrigações
nêcêssáÍias ao cumprimênto de seu obieto;
lX - [não se aplica ao caso - exigido somente no ceso dê
licitações internacionaisl;
X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global
(...);
Xl - critério dê reaiuste (...);
xI - (VETADO);
Xlll - [não se aplica ao caso];
XIV - condiçôes de pagamento (...);
XV - instruções ê nornas para os recursos prêvigtos na
lei:
XVI - condiçôês dê rêcêbimento do oblêto de licitação; df
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XVll - outras indicaçóes específicas ou peculiaridades da
licitação;

§2o Constituem anexos do edital, dels fazendo peÍtê
integrante:

l- o proieto báaico ê/ou executivo, com todas as suas
pârleg, desenhos, êspeciÍicações ê outroa complementos;
ll - orçamênto êstimando êm planilhas do quantitâtivos e
preços unitários;
lll - a minuta do contrato a s6r Íirmado entre a
Administração e o licitantê vencedor.

Constam, ainda, na Minuta do Edital: Termo de Referência (Anexo l); Modelo de
Carta Credencial (Anexo ll), Modelo de Declaração (Anexo lll); Modelo de Proposta
Comercial (lV), e Minuta do Contrato (Anexo V). Sendo que, em relação a estas
minutas, não há nada que as desmereça.

Em relaÇão à minuta do contrato (Anêxo V), tem-se o art 55 da Lei n".8,666/93,
no qual faremos uma comparação entre os requisitos contidos nos incisos do referido
artigo e a l\,4inuta apresentada pela CPL. Senão vejamos:

AÉ. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as
quê estabeleçam:
I - o objeto e seus elementos característicos;
ll - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
lll - o preço e as condiçóes dê pagamênto, os critérios,
data-base e periodicidade do rea.lustamento de preços, os
critérios de atualizaçáo monetária entre a data do
adimplêmento das obrigaçóes e a do eÍetivo pagamento;
lV - os prazos de início dê êtapes dê execução, de
conclusâo, de entrega, de obseryação e de recebimento
definitivo, conÍorme o caso;
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicaÇão
da classificação funcional programática e da categoria
econômica;
Vl - as garantias oÍerecidas para assegurar sua plena
execução, quando exigidas;
Vll - os direitos e as responsabilidades das partes, as
pênelidedês cebiveis e os valorês des multas:
Vlll - os casos de rescisão;
lX - o reconhêcimênto dos direitos da Administração, em
caso de rescisão administrativa previgta no art, 77 desta
Lêi;



V,
eí
o

ü

ESTÁDo DoMARÁNHÃ,
CAMÀRÀ nÍaNIcIPÁL DE SÃo BERNARDo

('NPJ 07-ó29_ 52A10A01 07
R aCo esa N?íot n"2 |j-Cedru. C tP 65 55a-0a0

Sdo Be ardallL4

X - as condições dê importação, a data e a taxa de câmbio
para convêrsâo, quando Íor o caso lnão se aplica ao
casol;
Xl - a vinculação ao edital de licitaçâo ou ao temo que a
dispenaou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do
licitante vencedor;
Xll - a legislação aplicávol à execução do contrato ê
egpocialmentê aos casog omigsos;
Xlll - a obrigaçáo do contratado de manter, durante toda a
êxecução do contrâto, em compâtibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condiçôes de
habilitação e qualiÍicação exigidas na licitação.
§ to (vErADo)
§ ío (Vetâdo).
§ 2o Nos contratos celebrados pela Administração Pública
com pessoas Íisicas ou iurídicas, inclusivg âquelâs
domiciliadas no êstrengeiro, deverá constar
necessariamentê cláusula que declare competentê o ÍoÍo
da sede da Administração para dirimir qualqugr quegtiio
contratual, salvo o disposto no § 60 do aÉ. 32 degta Lei.
§ 3" t...t.

Nesse diapasão, observa-se que a Minuta do Contrato em epígraÍe contém as
clausulas necessárias para formação do instrumento publico contratual, conÍorme
prescreve as normas estabelecidas na Lei Federal.

3. ConsideracõêsFinais:

Por derradeiro, cumpre salientar que a presente manifestação toma por base,
exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do
processo administrativo em epígraíe.

Destarte, à luz da competência desta Assessoria Jurídica, nâo lhe compete
adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no ámbito da Câmara
l\4unicipal, nem analisar aspectos de natureza eminenlemente técnico-administrativa.

DtsPosrrvo:

Ante aos fatos êxpostos e análise jurídica realizada pela a Lei no 8.666/1993 e
conelatas, entende-se por opinar neste parecer que. diante da presente análise,
veíficamos que todo o procedimento administrativo até o presente momento, bem
como a minuta, está em consonância com os ditames da Lei de Licitações, lembrando-
se que as especificações técnicas e a estimativa de custo dizem respeito à análise de
responsabilidade exclusiva dos setores competentes.

., É o parecer. Sub Censura: 
n
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', ENCAMINHÂMÊNTo:

Encaminhem-se os autos ao ORDENADOR DE DESPESAS destâ Câmara para
conhêcimento, providências e demais deliberaçóes ao seu cargo.

Sáo Bernardo/MA, 21 de março de 20í9.

oaB/MÀ 12.3s2
Ássessor Jurídrbo da

Câmara Munícipal de São Bemado -MA

'ín
a


