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REF. PROC. ADM. N.. 007/2019

Requerente: Câmara Municipalde Sâo Bernardo
Assunlo: Contratação. Edital de Pregão Presencial. Aprovado.

PARECER JURiDICO NO OO7/20í9

Para melhor comprêênsão didática, este parecer divide-se em Retatório,
Análise da Demanda, Dispositivo e Encaminhamenao.

/ EE!4r08!9!

Trata-se de processo administrativo desencadeado por OÍício datado de
28,02,2019, emitido pela Câmara l\.4unicipal de Sâo Bernardo, para Contratação de
pessoa jurídica para o Íornecimento, sob demanda, de material de expediente de
interesse da Cámâra l\íunicipalde Sâo Bernardo.

De relevânte, cumpre destacar que consta nos autos, além do Ofício
supracitado, Projeto Básico; Despacho do Presidente da Câmara lrunicipal de São
Bernardo, dando os devidos encaminhamentos aos setores responsáveis pela
solicitação em tela; Cotação de Preço com planilha de preços; Despacho da
Contabilidade juntando a Dotação Orçamentária para viabilidade do pleito.

Por último, certiÍica-se que a Comissão Permanente de Licitaçáo - CPL
encaminhou os autos com Portaria que nomeia os membÍos participantes da comissão
e a minuta do edital de Pregão Presencial, para análise e emissão do parecer jurídico
de acordo com os ditames contidos nâ Lei Federal no.8.666/93.

É o breve relatório:

ANÁLISE DA DEMÂNDÂ:

í. Da Escolha da Modalidadê:

As compras e contratações a serem realizadas pela Administraçáo Pública
devem ser revestidas de cuidados e adotar procedimentos simplificados, a fim de
atênder o devido destino dos rêcursos financeiros. bem como a devida aplicaçáo.
Partindo dessa premissa, a questâo da escolha da modalidade de LicitaEão é o
primeiro passo; assim norteia a jurisprudência do TCUi

ldêntiÍica-se a necêssidade, motiva€ê a contratação, para
êntão, partir+e para verificaçáo da melhor ÍoÍma de suâ
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prestação. Ou seia, a decisão pela contrataçáo dirota, por
inexigibilidadê ou dispensa, é post€rior e tode uma etâpa
preparatória que deve ser a mesma para qualquer cago. A
impossibilidade ou a ídentiÍicação da possibilidade da
contratação direta como a melhor opção para a
administração, só surge após a etâpa inicial de satudos.
Como a regra geral é a licitação, a sua digponaa ou
inexigibilidade conÍiguram exceções. Como tal, portanto,
não podem ser adotadas antes das pesquisas e êstudog
que permitam chegar a essa conclusão.r

Mais especiÍicamente, complementa-se:

A modalidade de licitação náo é definida alêatoriamente,
ela será feita com base no aÍí, 22, da Lei no 8.666/93' Com
relação à modalidadê de licitação, sabe-sê quê o principal
critério para dêfinir se o administrador utilizará o convits, a
tomada dê prêcos ou a concorrência é o valor estimsdo do
objeto a ser licitãdo.2

Segundo Jacoby3 existem dois critérios para definiçáo da modalidade de
licitação, o quantitativo e o qualitativo, sendo que o primeiro leva em consideíaçâo o
preço estimado do futuro contrato e, o segundo, o objeto a ser cont.atado.

Entrementes, por conseguinte, a administração optou pelo procedimento
licitatório na modalidade Pregão, sêndo que este pode ser conceituado como:

O procedimento administrativo por meio do qual a
Administração Pública, garantindo a isonomia, s6leciona
fornêcedor ou prestador de sêrviço, visando à execuçâo de
obieto comum no mercado, permitindo aos licitanloa, em
sêssáo públicâ presencial ou virtual, reduziÍ o valgr da
proposta poÍ mêio de lancês verbais e sucessivoa,'

Do conceito exposto, podem-se retirar as principais características do píegão
(Lei Federal no 10.520/2002), que não só o diferenciam das modalidades licitatórias da
Lei 8.666/93, mas proporcionam maior celeridadê e eficácia nas contrataçôes
realizadas por meio desta ferramenta.

Por conseguinte, a modalidade de licitação pregão pode ser realizada, de acordo
com a legislação federal, no modo prêsencial (Decreto Federal no 3.555/2000) e no

I TCU. Àúrdâo .'994/200ó. Plm,á!io. Rel. Min. Ubimh Asuid-
2 TCU. Aórdào n" 103/2004.
I reruUNDES. t. U.laoty. Coniatação Direta sen Lriraçãa. Berô Hônanr€: Fótuú,2008. p. rro.
4 FERNANDES, Jorge Uliss6 Jacoby. Sistma de Regisno de Prcços e prcgão pGocid e el.Eônico. 2. .d. Bêlo
HorizoíÉ: FóDm, 200ó. p.455.
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modo eletrônico (Decreto Federal no 5.45012005), sendo este ultimo utilizado
preíerencialmente.

Entrementes, de acordo com o aít. 1o dos referidos Decretos, os mesmos
possuem aplicaçáo tão somênte no âmbito da União Federal, não possuindo aplicaçao
direta para os demais Entes da FedeÍação.

Sem embargo, identiÍica-se que o preámbulo do Edital aponta como Íundamento
legal do procedimento licitatório o Decreto que rege o pregão presencial, no
3.555/2000. Dessa íorma, em se tratândo de recurso fananceiro nâo proveniente de
verba fêderâl (fundo-a-Íundo ou convênio), não se identiÍlca óbice para o acêite dê
aplicabilidade da referida norma como sustentáculo integralizado como cláusulas do
Edital (entendido como a norma base dos paÍticipantês no certame). Desta via, não há
indicaçâo para âplícar o Decreto Federal no 5.45012005 (Pregão EletÍônico),
especialmente quanto ao sêrJ art. 40, sendo este critério de escolha discricionária da
adminístração pública (critério de conveniência e oportunidadê), conforme previsão da
Lei Federal n' '10.520/2002.

No que dliz respêito à possibilidade de uso do pregão para a contratação de
seviços advocatícios, já foi pacificado entendimento na jurisprudência do TCI)
(Decisáo no 80/1998 - 2' Câmara e Decisáo no 906/1998) e do STJ

Estando comprovado que os seryiços juridícos de que
necessita o ente público sáo impoiantes, mas náo apresentam
singularídade, porque afetos a ramo do direíto bastdnte
dísseminado entre os proÍÍssionais da árca, e náo demonstrada
a notoriedade dos advogados - em relaçáo aos diversos gutros,
também notórios, e com a mesma especialídade - que
compõem o escritóio de advocacía contratado, decone ilegal
contratação que tenha prescindido da respectiva licitaçéo.
(STJ,2. Tuma, REsp 436869/Sp, Min. Ret. João Otávio de
Noronha, data do julgamento: 6/122005, DJ de 1o//2006.)

Portanto, somente nos casos em que eryolva atguma das hipóteses de dispensa
ou inexigíbilidade, a regra que prevalece é a da necessidade de ticítaçêo.

2. Da Análise da Minuta do Edital:

. A primeira fase da licitação encontÍa-se disciplinada em linhas gerais no art. 39,
da l-ei no- 8.666/93, no qual Íaremos uma comparaÉo entre os requisitos contidos nos
incisos do referido artigo e a Minuta do Edital apresentado pêla CpL da Câmara.
Senão vejamos:

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a
abertura de procêssg adminislrativo, devidamonte
autuado, protocolado e numerado, contendo a auto zação
respectiva, a indicação sucinta de sou obieto e do rêcuBo
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próprio para a despêse, ê ao qual sêrão iuntados
oportunamentei
l. edital ou convite e respectivos anexos, quando íor o
caso;
ll. comprovante das publicaçôes do edital resumido, na
forma do ari.2í desta Lêi, ou de entrega do convite [ainde
não alcançou este estágio];
lll. ato de designaçâo da comissão de licitação do leiloeiro
administrativo ou oÍicial, ou do responsável pelo convitê;
lV. original das propostas e dos docum6ntos que as
instruírem [ainda não alcançou este estágiol;
V. atas, rêletórios ê dêliberaçóes da comissáo iulgadora
[ainda não alcançou êstê estágio];
vl. parecêres técnicos ou iurídicos emitidos sobre a
licitaçáo, dispensa ou inerigibilidade;
vll. atos dê ediudicaçáo do objeto da licitação e da sua
homologação [ainda não alcançou este estágio];
Vlll. recursos êventualmente apresentados peloa licitantes
e respectivaa manifêstâções ê decisões lainda não
alcançou este estágio];
lX. despacho de anulaçáo ou de revogação da licitação,
quando for o caso, fundamentado circunstanciadamente;
X. termo dê contrato ou instrumento êquivalente,
conforme o caso.
Xl. outros comprovantes de publicaçóês.
xll, demais documentos relativos à licitâçáo,
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem
como as dos contratos, acordos, convênios ou aiustes
devem sêr previamente examinadas e aprovadas por
assessoria juíidica da Administração.

Relativamente à fase interna, MarçalJusten Filhos indica que ela se destina a:

a) veriÍicar a necessidade e a conveniência da contratação
de tercêiros [atualmente o Estado não possui estrutura
própria para a Íabricação do produto solicitado, sendo quê
a necessidade Íoi colocada no Oficio que motiyara g
presente processo];
b) determinar a presênça dos prêssupostos lêgais para a
contrataçâo (inclusive a disponibilidade de recursos
orçamentários);
c) determinar a prátice de prévios indispensáveis à
licitaçáo (quentiíicaçâo das necossidades administrativas,
avaliaçâo de bens, elaboração de projetos básicos êtc.);

J ruSTEN FILHO, MüçLl- Cohentórios à Lei de Licítações e Contrdlos Ádninktrdtirx- 13 êd. São Pâulol
Dialéticâ, 200S. p. 34E.
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d) deíinir o obiêto do contrato ê as condiçóes báaicas de
contratação;
e) veriÍica os pressupostos básicos da licitaçâo, definir a
modalidade e elaborar o ato convocatório da licitação.

,n casu, constata-se a legalidade do pedido, da motivação (ratificada pelo
Ordenador de Despesas ao autorizar), dotaÉo orçamentária equivalente ao valor
estimado, identificaçao da pesquisa de mercado, justificando o preço. Identifica-se,
ainda, a âutorização para a abertura do processo licitatório (art. 38, capuú, Loi
Federal no 8.666/93)

Ato contínuo, o art. 40 da Lei Federal nô 8.666/93 traz em seu bojo normas e
condiçôes que devem vigorar no Edital quando da sua elaboraÉo, no qual se fará a
seguir uma comparâçâo entre os requisitos coniidos nos incisos mencionados e a
lvlinuta do Edital apresentada pela CPL da Câmara. Senáo vejamos:

I - pÍêâmbulo contendo o nome da rêpartição interessada
e de seu setor;
ll - modalidade; regime de execuçâo e o tipo de licitaçâo;
a menção de que será rêgida pela Lei n.o 8.666/93; objeto
da licitação de maneira clara e sucinta;
lll - Sançôes paÍa o caso de inadimplemento;
lV - local ondê poderá ser examinâdo e adquirido o
projêto básico;
V - se há proieto executivo disponivel na data da
publicação do edital de licitação e o local onde possa ser
examinado e adquirido; [nâo sê aplica ao casol;
Vl - condiçôes para paíicipação na licitação, em
conformidadê com os art§. 27 a 3í da Lei n..8.666/93;
Vll - critério para julgamento, com disposiçóes clâras e
parâmetros obietivos;
Vlll - locais, horários e códigos de acesso dos meios de
comunicação à distáncia em que serão fornecidos
elemenlos, informaçôes e esclarêcimentos relativos à
licitação e às condiçóes para atêndimento das obrigações
nêcessárias ao cumprimento de sêu obieto;
lX - [nâo se aplica ao caso - exigido somonte no caso do
licitâções intêrnacionaisl;
X - o crítério de acêitabilidade dos preços unitário e global
(...);
Xl - critério de reajuste (...);
xI - (VETADO);
Xlll- lnão se aplica ao casol;
XIV - condiçôes de pagamênto (..,);
XV - instruções e nornas para os r€cursos prêvistos na
lêi;
XVI - condições de rocebimento do obreto da licitâçâo;
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xvll - outÍas indicações específicas ou peculiaridades da
licitação;

,......,..................omissis...,..,..,..,..............

§2o Constituêm anêxos do edital, dele fazendo parte
integrante:

l- o projêto básico e/ou êxêcutivo, com todas as suaa
partes, desenhos, especificaçóes e out.os complemêntos;
ll - orçamento estimando em planilhas de quantitativos ê
preços unitários;
lll - a minuta do contrato a ser firmado entr6 a
Administraçáo e o licitente vêncedor.

Constam, ainda, na l\.4inuta do Editâl: Termo de Refêrência (Anexo l): irodelo de
CaÍta Credencial (Anexo ll), Modelo de Declaraçáo (Anexo lll); Modelo de Proposta
Comercial (lV), e l/inuta do Contrato (Anexo V). Sendo que, em relação a estas
minutas, não há nadâ que âs desmereÉ.

Em relaçào à minuta do contrato (Anexo V), tem-se o art. 55 da Lei no.8.666/93,
no qual faremos uma comparâção entre os requasitos contidos nos incisos do referido
artigo e a Minuta apresentada pela CPL. Senâo vejamos:

Art. 55. São cláusulas necessárias êm todo contEto as
que êstabeleçam:
| - o objeto e seus elementos caracterigticos;
ll - o regime de execução ou a forma de fornêcimento;
lll - o preço e as condiçóês de pagamento, os critérios,
data-base e pe.iodicidade do reajustamento dê preço3, os
critérios de atualização monetáriâ entre a data do
adimplemento das obrigaçóes ê â do efetivo pagamento;
lV - os prazos de início dE etapas de execução, de
conclusão, de entrega, de observaçáo ê dê recebimonto
definitivo, conformê o caso;
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação
da classiÍicação Íuncional programática ê de catêgoria
econômica:
Vl - a9 garantias oÍerecidas para assêgurar sua plena
execução, quando exigidas;
Vll - os direitos e as respongabilidades das partês, as
pênalidedês cabívêis ê os valorês des multas;
Vlll - os casos dê rêscigão;
lX - o reconhêcimênto dos direitos da Administraçáo, em
caso de rescisão administÍâtiva previstâ no art.77 desta
Lei;
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X - as condições de importaçâo, a deia ê a taxa de câmbio
para conversão, quando for o caso lnão 3e aplica âo
caso];
Xl - a vinculação ao editâl de licitação ou ao termo que a
dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do
licitante vencedor;
Xll - a legislação aplicável à execução do contrato e
especialmentê aog casos omigsos;
Xlll - a obrigaçâo do contretádo de mantêr, durantê ioda a
execução do contralo, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todâs as condiçôes de
habilitação e qualificação exigidas na licitação,
§ to (VETADO)
s lo (Vetado).
§ 20 Nos contratos celebrados pela Administraçáo Pública
com pêssoas íisicas ou iuridicas, inclusive aquelas
domiciliadas no estrangeiro, deverá constar
nêcêssâriamentê cláusula quê dêclare competente o fOrO
da sede da Administração para dirimir qualquer quesüio
contratual, salvo o disposto no § 5o do arL 32 desta L€i.
§ 3't...1.

Nesse diapasão, observâ-se que a l\,4inuta do Contrato em epígrafe contém as
clausulas necessárias para formação do instrumento publico contratual. conforme
prescreve as normas estabelecidas na Lei Federal.
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3. ConsideracõêsFinais:

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

Destarte, à luz da competência desta Assessoria Jurídica, não lhe compete
adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito da Cámara
lVunicipal, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.

DrsPostrvo:

Ante aos fatos expostos e análise jurídica rcalizada pela a Lei no 8.666/í993 e
corrêlatas, entende-se por opinar neste parecer que, diante da prosente análise,
verificâmos que todo o procedimento administrâtivo até o presente momento, bem
como a minuta, está em consonância com os ditames da Lei de Licitações, lembrando-
se que as especaficações técnicâs e a êstimativa de custo dizem respeito à análise de
responsabilidade exclusiva dos setores competentes_

r' É o parecer. Sub Censura:
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Encaminhem-se os autos ao ORDENAOOR OE DESPESAS desta Câmera parâ
conhecimento, providências e demais deliberaçôes ao seu cargo.

Sâo Bernardo/MA,2í de março de 20í9.

oaB/MA 12.332
Assessor Jurídico da

Câmarc Municipal de São Bernardo -MA
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