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REF. PROC. ADM. No. 002/2019

Requerente: Câmara Municipal de São Bêrnardo
Asaunto: Contratação. Edital de Pregâo Presencial. Aprovado.

PAREcER JURíDtco N' ooz2o't9

É o brevê rêlatório:

A ÁLISE DÀ DEMANDA:

í. Da Escolha da Modalidade:

Para melhor compreensâo didática, este parêcêr divide-se em Rolatótio'

AnátÉe da Demanda Disposi ivo e Encaminhamen'o'

,/ RELAÍóR|o:

Trata-se de processo administrativo desencadeado por Oficio datâdo de

za.ol.iõii, 
"rit,oo'pela 

cámara Municipal de Sáo Bernardo' contrataçào de€mpresa

".oeciatizada 
em oieslacão de serviços de mânutenção prevenliva e coÍrellva nos

;;;;;;* ;" ;i-À'nJi"ionrao in"talado" no prédio peítencente à cànata

l\,lunicipal de Sáo Bernardo - MA.

De rêlevante, cumpre destacar que consta nos,autos'.alem do Ofício

"rpr""]á0", 
Éiãi"io ariico; oespacl,o do Presrdênlê da càmaa lúunicipal de São

á.,?nãiJo, à"naô os devidos encaminhamentos aos setores responsáveis pela

..ri"iLàao em tela: cotaÇão de Preço com planilha dê preços; Despecho da

Contabitdade juntando a Dotação OrÉmentária paía viabilidade do plerto'

PoÍ último, certifica-se que a Comissão PeÍnanente de Licitação - CPL

encaminhouosautoscomPoÍtariaqUenomeiaosmembÍosparticipantesdacomissão
ã " 

.inut" ao eaita oe pregão presênciat, parâ análise ê emissão do parêcer jurídico

àe acôroo com os oitames c;ntidos na Lei Federal n"' 8 666/93'

As compras e contrataçôes a serem realizadas pela Administraçâo Pública

devem ser rJvestidas de cuiãados e adolar procedimenlos simplificados a fim de

ãt"na"l. á a"riao destino dos recursos Ílnanceiros, bem como a devida €plicaçáo'

É;à;;; d;;"" premissa, a questão da escolha da modalidade dê LicitaQão é o

primeiro passo; assim norteia a jurisprudência do TCU:

ldentiÍica-se a necessidade, motiva-se a contratáção' para

"ná", 
p"tti.-"" paÍâ veriÍicação da mslhor Íorme dê sua
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prestaçáo. Ou sera, â decisão pela contratação direta, por
inoxigibilidade ou dispensa, é posterior a toda uma aapa
prêp;ratória qus deve 3êr a mesma para qualquêÍ caso' A
impossibilidade ou a identificação da possibilidade da

contratação direta como a melhor oPçáo para a

adminisúação, só surge epós a etapa inicial de e3tudog'
Como a regra geral é a licitação, a sua diapgnsa ou

inexigibilldade conÍiguram êxceçóês. como tal, po'tanto,
não iodem ser adotadas antea das posqui§a§ ê sstudoa
que permitam chegar a essa conclusão.'

lrais especif icamente, complementa-se:

A modalidadê de licitação não é definida aleatoriamonte'
ela sêÍá Íêita com basê no atL 22, da Lei no 8'666t93' Com

relação à modalidade de licitação, sabe'sê qu€ o p nciPal

critério pa.a definir sê o administrador utilizará o Gonvite' a

tomada de pÍeços ou a concoÍÍência é o valor eatimâdo do

objeto e ser licitado.'

Segundo Jacoby3 existem dois critérios para definiq"o 91 T-*-:l]d"dt 
d"

rrcitaçããiã qúntitátivó e o qualitativo, sendo que o.pÍimeiro leva.-em considêraÉo o

pre$ estmado do futuro contÍato e o segundo, o objelo a ser contratado'

Entrementes, por conseguinte, a administraçáo optou pêlo procedimênto

riçitatírio nà Ãoaaiiaàde Pregão, sendo que este pode ser conceituado como:

o procêdimento administrativo por meio 
- 
do qual a

Administração Pública, garantindo a isonomia' sâlêciona

Íornecedor ou prestador áe serviço' visando à execução dê

obieto comum no mercado' peÍmitindo aos licitantes' em

sessão pública presêncial ou virtual' reduzir o- valor da

proposta por meio de lancês verbais e sucesalvos'

Do conceito exposto, podem-se retiraÍ as princlpais caracleristicas d! pregâo

luei rããer"r n;ió.sàôlzooâ;r, que nao so o diferenciam das modalidade§ licitatórias da

L"i a.ooolgs, mas proporcionam maior celeridade e eficácia nas contrataÇões

realizadas por meio desta ferramenta.

Por conseguinte' a modalidade de ticitaçâo pregão pode seÍ realizad-a' de acordo

"o. " 
iàgi"ir;-i;i"Jeral, no modo presenciãl (óecieto Federal no 3'555/2000) e no

I TCU. AcórdÃo n" 994/2006. Pl ,íno. Rel. Min. ufi€tan Aguiâr'
j 

TCU. Acórdâo í' 103/2004.
t rimoloes, t. u r-ty Contlotaçào Direta sen Li"açáo Belo HÔrizont€: Fóom 2008' p-130

' ffiiiffiü:;";;" Úral* tacobv. Éi.tma de Regist'o áe Prcços e preeâo p6enciar ç er€tónico 2 Êd' Bclo

Horizontq FóDm, 2006. P.455
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modo eletrônico (Decreto Federal no 5.450/2005), sendo este ultimo utilizado
preÍerencialmente.

EntÍementes, de acordo com o art. '1o dos referidos Decretos, os me§mos
possuem apli@ção tão somente no âmbito da União Federal, náo possuindo aplicaçáo
direta para os demais Entes da FedêÍação.

Sem êmbargo, identiÍica-se que o preámbulo do Edital aponta como fundamênto

legal do procedimento licitatório o Decreto que rege o pregão presencial, no

3.á55/2ooo. Dessa forma, em se tratando de recurso financeiro não proveniente de

veôa federal (fundo-a-fundo ou convênio), não se identific€ óbicê para o aceite de

aplicabilidade àa referida norma como sustentáculo integralizado como cláusulas do

Ediial (entendido como a norma base dos particrpantes no certame). Destâ via' não há

indicaião para aplicar o Decreto Fedeíal no 5.450/2005 (Pregão Életrônico),

"ç."âlr"nt 
quanto ao seu aÍt. 4o, sendo este critério de escolha discricionária da

administração pübtica (critério de conveniência e oportunidade), conforme previsão da

Lei Federal no 10.520/2002.

No quê drz respeito à possibilidade de uso do pregão parc a contrataçáo de

seNiços advocatícios, iá foi pacificado entendimento na iurisprudência do TCU

(Decisão no 8O/1gg| - 2a Câmarc e Decisão na 906/1998) e do STJ:

Estando comprovado gue os serviços iurldicos de que

necessita o ente públiço são inportanbq mas não apresentam

síngutaidade, porque afetos a ramo do direilo bâstante

disaeminado enlre os ptolissionais da área e náo demonstrada

a notoiedade dos advogados - em relaçào aos diversos outros'

também notórios, e cofi a mesma especialidade - que

compõem o escritÓrio de advoçacia contratado, decone ilegal

coniratação que tenha prcscindido da rcspectiva licilaçáo'
(STJ, 2á Turma, REsp 436869/SP' Min' Rel João 

^Otávio 
de

Norcnha, data do jutgamento 6/12'/2005 DJ de 1"/2n006')

Portanto, somente nos €sos em que ervotva alguma das hipóteses de dlspe'sa
ou inexigíbilidade, a regra que prcvalece é a da necessidade de licitação'

2. Da Análise da irinuta do Edital:

A primeira fase da licitação encontrâ-se disciplinada em linhas gerais no art 38'

da Lei n;. 8.666/93, no qual íáremos uma comparaçáo entre os requisitos contidos nos

incisos do referido artigo e a Minuta do Edital apresentado pela CPL dâ câmara'

Senão vejamos:

Art. 38. O procedimento da licitaçáo será iniciâdo com a

abertura de processo administtativo, devidamente
autuado, protocàlado e numerado, contendo a autorizaçáo
regpectiva, a indicaçâo sucinte do seu obioto e do rêcuIso
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próprio para a dêspesa, e ao qual serão juntados
oportunamsnte:
l. edital ou convite e respectiyos anexos, quando for o
caso;
ll. comprovante das publicaçôes do edital resumido, na
forma do ert. 2í desta Lei, ou de êntÍega do convite lainda
não alcançou êste estágio];
lll. ato de dosignação da comissão de licitação do leiloôiro
administrativo ou oficial, ou do Íesponsável pelo convite;
lV. original das propostas e dos documêntos que as
instruírem [ainda não alcançou este estágio];
V. atas, relatórios e delibêraçóes da comissão julgadora
[ainda não alcançou este êstágiol;
Vl. parecerês técnicos ou jurídicos êmitidos sobÍê a
licitação, dispensa ou inexagibilidade;
Vll. atos dê adjudicação do objeto da licitação e da sua
homologação lainda não alcançou este ssÉgiol;
Vlll. recursos eventualmente apresentados pêlos licitantes
6 respectivas manifestaçóes e decisóês [ainda não
alcançou ostê estágio];
lX. despacho de anulação ou de revogação da licitação,
quando for o caso, fundamêntâdo circun3lanciadamenio;
X. teÍmo de contrato ou instrumento equivalênte,
confornê o caso.
Xl. outros comprovantês de publiceçôêe.
Xll. demais documentos relativos à licitação.
Parágrafo único. As minutás de editais dê licitação, bêm
como as dos contratos, acordos, convênioa ou ajustes
dêvêm ser previâmente êxaminades e aprovadas por
assessoria iuridica da Administração.

Relativamente à Íase interna, MarçalJusten Filh05 indica que ela se destina a:

a) verificar a necessidade e a convêniência da contratâção
dê terceiros [atualmente o Estado não possui êstrutu.a
própria para a Íabricação do pÍoduto solicitado, sendo que
a necessidade Íoi colocada no Olício que motivara o
presente Processol;
b) determinar a presença dos pressupo3tos lêgais para a
contratação (inclusive a disponibilidadê de recuraoa
orçamentário3);
c) detêrminar a prática dê prévios indispensávois à
licitação (quantificaçâo das necessidades administrativaB,
avaliação d6 bens, elaboração de projetos básicos etc.);

t JUSTEN FILHO, MatçAl Côtueatários à Let de Licitações e (ontníos .l.lhihistratiro§ 13 ed. Sâo Paulo:
Dialéticâ, 2009. p. l4E.
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d) deÍinir o obieto do contrato e as condiçóes báaicaa de
contratâção;
e) veriÍica os pressupostos básicos da licitação, deÍinir a
modalidadê e olaborar o ato convocatório da licitação.

,n casu, constata-se a legalidade do pedido, da motivação (ratificada pelo
Ordenador de Despesas ao autorizar), dotaçâo orçamentária equivalente ao valor
estimado, identificaÇâo da pesquisa de mercado. justificando o preço. ldêntifica-se,
ainda, a autorizâçáo parâ a abertura do processo licitatório (art. 38, capuú, Lei
Fêderal no 8.666/93)

Ato contínuo, o art 40 da Lei Federal n" 8.666/93 traz em seu boio normas e
condições que devem vigorar no Edital quando da sua elaboração, no qual se fará a
seguir uma comparaçáo entre os requisitos contidos nos incisos mencionados e a
l\.4inuta do Edital apresentada pela CPL da Câmara. Senão vejamos:

I - preâmbulo contendo o nome da rêpartição intêressada
e dê sêu setor;
ll - modalidade; Íegime de execução e o tipo de licitação;
a menção de qu€ será regida pela Lei n.ô 8.666/93; obieto
da licitação dê manei.a clara e sucinta;
lll - SanÇôes para o caso de inadimplemento;
lV - local onde poderá ser examinado e adquirido o
proieto básico;
V - se há proiêto exêcutivo disponivel na data da
publicação do edital de licitação e o local onde possa ser
êxaminado e âdquirido; lnão se aplica ao caso];
Vl - condiçôes para participação na licitação, em
conformidade com os arts. 27 a 31 da Lei n." 8,666/93;
Vll - critério para julgamento, com disposições claras e
parâmetros objêtivos;
Vlll - locais, horários e códigos de acesso dos mêios dê
comunicação à distáncia êm que serão fornecidos
elementos, inÍomaçóes e esclarecimentos rolativos à
licitação e às condiçôês pa.a atendimênto das obrigaçõo8
necessárias ao cumprimento de sêu objeto;
lX - [não se aplica ao caso - exigido somente no caso de
licitaçóes internacionaisl;
X - o critério dê aceitâbilidadê dos preços unitário e global
(...);
Xl - critério de Íeaiuste (...);
x - (VETADO);
Xlll- [nâo se eplice eo cesol;
XIV - condiçõês de pagamento (...);
XV - instruções e nornes para os rêcursos paovistos na
lei;
XVI - condigóes de recebimento do objeto da licitação;
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XVll - outras indicaçóos especíÍicas ou peculiaridades da
licitação;

..........................omi9sis.................'..'.....'

§2o Constituem anexos do edital, dele íazendo parte
integrante:

l- o proieto básico ê/ou exêcutivo, com todag as suas
paÉe9, desenhos, especiricaçóes e outrog complementos;
ll - orçamento êstimando em planilhag dê quantitatlvoa ê
p.eçgs unitári09;
lll - a minuta do contrato a ser Íirmado entre a
Administraçáo e o licitant€ vonc6dor.

Constâm, âinda, na lúinuta do Editâl: Termo de Referência (Anexo l); Modelo de
Carta Credencial (Anexo ll), lúodelo de DeclaraÉo (Anexo lll); lúodelo de Proposta
Comercial (lV), e lúinutâ do Contrato (Anexo V). Sendo que, em relaÉo a estas
minutas, não há nada que as desmereça.

Em relação à minuta do contrato (Anexo V), tem-se o art 55 da Lei n".8.666/93.
no qual Íaremos uma comparação entre os requisitos contidos nos incisos do referido
artigo e a l\4inuta apresentada pela CPL. Senâo vejamos:

AÉ.55. São cláusulas nêcêssáries êm todo contrato as
que estabeleçam:
I - o objeto e geus elementos caracteristicog;
ll - o regime de execuçáo ou a forma de fornecimento;
lll - o prêço o as condiçóes de pagamênto, os critérios,
data-base e periodicidade do rêaiustamênto de prêços, os
critérios dê atualização monetária entrê a data do
edimplemento des obrigeçõês ê a do êíêtivo pegemênto;
lV - os prazos dê inicio de etapas de execução, de
conclugão, de entrega, de observaçâo e de recebimento
definitivo, conforme o caso;
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicaçâo
da classiÍicação funcional programática e da catêgoria
econômica;
Vl - as garantias oferecidâs pâre essêguÍaí suâ plêna
execução, quando êxigidas;
Vll - os direitos e as respongabilidades das partes, as
penalidadês cabiveis e os valorês das multas;
Vlll - os casos de rescisão;
lX - o reconhocimgnto dos direitos da Administração, em
caso dê regcisáo administrativa prevista no aÉ.77 desta
Lei;
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X. as condições dê importação, a datâ ê a taxa de cámbio
para convêrsáo, quando for o caso Ínão se aplica ao
casol;
Xl - a vinculação ao edital de licitação ou ao terno quê a
dispênsou ou e inexigiu, eo convite e à proposta do
licitente vencedor;
Xll - a lêgislação aplicável à execução do contreto ê
especialmente aos casos omissos;
Xlll - e obrigação do contratado de menter, durento toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por êle assumidas, todas a9 condições d6
habilitação ê qualificação exigidas na licitação.
§ ío (vEraDo)
§ 'lo (Vêtado).
§ 20 Nos contratos celebrados pela Administração Pública
com pêsaoas Íisicas ou iu.idicas, inclusivê aquolaa
domiciliadas no egtrangeiro, deverá conatâÍ
necêssariamente cláusula que declare competente o Íoro
da sêde da AdministÍação para dirimir qualquer queatão
contratual, salvo o disposto no § 60 do art. 32 desta Lêi.
§ 3't...1.

Nesse diapasáo, observa-se que a l\.4inuta do Contrato em epigrafe contém as
clausulas necessáíias para formação do instrumento publico contratual, conÍorme
prescreve as normas estabelecidâs na Lei Federal.

3. ConsidoracõesFinais:

Por derrâdeiro, cumpre saliêntar que a presente manifestaÉo toma por base,
exclusivamente, os elemêntos 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
Municipal, nem analisar aspectos de naturêza eminentemente técnico-administrativa.

DrsPostÍtvo:

Ante aos fatos expostos e análise jurídica rêalizada pela a Lei no 8.666/1993 e
correlatas, entondê-se por opinar neste parecer que, diante da presente análisê,
verificamos 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 tecnicas e a estimativa de custo dizem respeito à análise de
responsabilidade exclusiva dos setores competentes.

r' É o parecer. Sub cênsura:
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