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REF. PROC. ADM. No. 005/20í9

Requêrente: Câmara Municipal de São Bernardo
Assunto: Contratação. Edital de Pregão Presencial. Aprovado.

PAREcER JURÍDtco N. oo5/2019

Para melhor compreensão didática, este parecer divide-se em Rêlaíório,
Análise da Demenda, Dispositívo e Encaminhamento.

r' RELATóR|o:

Trata-se de pÍocesso administrativo desencadeado por Oficio datado de lí.02.20,t9.
emitido-pela Câmara lvlunicipal de São Bernardo, para Contrataçâo de pessoa juridica
para o fornecimento, sob demanda, de combustível (Gasolina Cómum) àe interesse da
Câmara Municipal de São Bernardo/l\rA.

De relevantê, cumpre deslacar que consla nos autos, além do Ofício
supracitado, Projeto Básico; Despâcho do píesidente da Câmara Municipal de São
Bemardo, dando os devidos encaminhamentos aos setoÍes responsáveis pela
solicitação em tela; Cotação de preço com planilha de preçosi Despacho da
Contabilidade juntando a Dotação Orçamentária para vaabilidade do pteito.

Por últlmo, c€rtiÍlca-se que a Comissão permanente de Licitaçao _ CpL
encaminhou_os autos com Portaria que nomeia os membros participantes da comissão
ê ê minuta do edital_dê Pregâo presêncial, para análise e emissão do parecer jurídico
de acordo com os dilames conlidos na Lei Federal no. g.666/93.

É o breve relatório:

ANÁL§E DÂ oEMANoA:

í. Da Escolha dâ Modalidade:

. As compras e conkâtaçôes a serem realizâdas pela AdmtntstraÇâo pública
oevem ser rêvestidas dê cuidádos ê adotar píocedimentos simolificadoi. a Íim deatender o devido destino dos recursos frnancerros, bem como ã aãrúã 

"pri""çao.Partindo dessa premissa, ê questão da escotha da mooatraáoà ãã iàiãiao 
" oprimeiro passo: assim norlêra a junsprudência do TCU:
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ldentiÍica-sê a nêcegsidade, motiva-se a contratação, parâ
enüio, paÉir-sê para voriÍicâção da melhor foma dê sua
prestação. Ou seje, e dêcisâo pêlâ contrateção direta, por
inexigibilidade ou dispênsa, é posterior a toda uma etapa
preparatórie que deve ser a mesma paIa qualquer caso. A
impossibilidade ou a identificação da possibilidadê da
contrateção dirêta como a mêlhor opção para a
administração, só surge após a etapa inicial dê eatudos.
Como e rêgra gêral é e licitaçáo, a sua diâpênsa ou
inexigibilidade conÍigu.am exceções. Como tal, portanto,
não podem ser adotadas ant€s das pesquisas ê estudos
que pormitam chegar a egsa conclusão.1

l\4ais especificamente, complêmenta-se:

A modalidede dê licitaÇâo não é definida alêatoriamênte,
ela sêrá Íeita com base no aft, 22, da Lêi no g.666/93, Com
relaçâo à modalidade de licitação, sabê_se que o principal
critério para definir se o adminiatrador utilizará o convi6, a
tomada de preços ou a concortência é o valor estimado do
obieto a ser ticitado.,

.. . Segundo Jacoby3 existem dois critérios para definição da modalidade de
licitação,.o quantitalivo e o qualitativo, sendo que o primeiro ieva ern consiJeraçao opreço êstimado do futuro conkato e, o segundo, o objêto a sêr contrâtado.

,..,.Flk r.ntgat. por conseguinte. a administração optou pelo procedimento
lrcrtatôno na modalrdade Pregào. sendo que este pode ser concertuado comôl

O procedimento administrativo por mêio do qual a
Administração púbtica, garantindo a isonomia, seteciona
fornecêdor ou prestador de sêrviço, visando à êxecução de
obiêto comum no mercado, permitindo aos licitantes, em
sessâo pública presencial ou virtual, reduzir o valoÍ da
p.oposta por meio de lances vêrbais ê sucessivos..

,, ^ .?9-::nc^ P -exposto, .podem-se retirar as principats características do pregão
lf, :":^"j1:. 10.520/2002), que náo só o diferenciam das modatidades ticitatóriaJda
Ler. o.ooo/vJ, mas proporcionam maior celeridade e eficácia nas contrataçôes
realizadas por meio desta ferramenta.

I 
I CU. Acôrdàô n. qoa 1006. pts6rio. Rel tú in. UbiEh A8u,à' TCU A«irdào n' I0r2íxl4

' TFRNANDES. J. t . Jâcoby. .,4|rta\à., D@ú lpn L/.d,\rr. Bcto Horizonre. fótum. 2008. p. t30." FERNANDES. Jorse Ut6s Jacob). srrema dc Resisno de preços e pÍegão p.6ên"rài" .ráà"i-. :. 
"a. 

ea.Hôriaôte: FóDm. 200ó. p.455.
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Por conseguinte, a modatiOadê@
com a legislação federal, no modo presencial (Decreto Federal n. 3.55S/2OOO) e no
modo eletrônico (Decreto Federal no 5.450/2005), sêndo este ultimo utilizado
preferencialmente.

Entrementes, de acordo com o art. 1o dos referidos Decretos, os mesmos
possuem aplicaçâo tão somente no âmbito da União Federal, não possuindo aplicação
direta para os demais Entes da Federação.

Sem embargo, idêntifica-se que o prêâmbulo do Edital aponta como fundamento
legal do procêdimento licitatório o Decreto que rege o pregão presencial, no
3.555/2000. Dessa formâ, em se tralando de recurso financeiro não proveniente de
verba federal (fundo-a-fundo ou convênio), não se identiÍlca óbice para o aceite dê
aplicabilidade da referida norma como sustentáculo integralizado como cláusulas do
Edital (entendido como a norma base dos participantes n; certame). Desta via, não há
indicação paÍa aplicar o Decreto Federal no S.450/2005 (pregão Etetrônico),
especialmente quanto ao seu art. 40. sendo este criterio de êscolha ;iscricionária da
administração pública (criterio de convêniência e oportunidade), conforme previsão da
Lei Fêdêral no 10.520/2002.

. 
No que dtz respeío à possibílidade de uso do pregão para a contrataçáo de

seryiços aduocatícíos, já foi pacificado entendimenio ;a jurísprudência do TCu
(Decisão no 80/1998 - 2a Câmara e Decisâo no 906/1gg1) e do'STj:

Estando comprovado que os se/yriços jurídicos de que
necessita o ente público são impoúanles, màs não apresentam
singularidade, porque aÍetos a ramo do direito bastante
disseminado entre os proÍissionais da área, e náo demonstrada
a notoiedade dos advogados _ em relação aos d/Versos outros,
também notórios, e com a mesma especialidade _ que
compõem o escritório de advocacia contratado, decorre ilegal
contrataçáo que tenha prescindido da respectiva licitaçáo.
(STJ, 2a Turma, REsp 436A69/Sp, Min. Rei João Otávio de
Noronha, data do jutgamento: 6/12/2OOS, DJ de 11/ZJ2OO6.)

Portanto, somente nos câsos em que enyolva alguma das hipóteses de dlspeÍ,sa
ou inexigibitidade, a regrc que prevatece é a da necesíidade de úiaçiã.- 

--

2. Da Análise da l[inuta do Editat:

A primeira Íase da [citaÉo encontra-se disciplinada em linhas gerais no art. 3E,da Lei no. 8.666/93. no qualfaremos uma comparação entre os requisi-tos contidos nosincisos do refêrido arriso ê e lrinuta do Edirat â;resênt;d" pãi. õãi á"'ca."*
Senão vejamos:

Art. 38, O procedimento da licitação será iniciado com aabertura de procosso administrativo, devidamênte
autuado, protocglado ê numêrado, contendo a autorização
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rêspectiva, a indicação sucinta de seu obleto e do rectrr.so
próprio para a despesa, e ao
oportunamente:
l. edital ou convite e respectivos

qual serão iuntados

anêxos, quando Íor o
caso;
ll. comprovante das publicaçóe9 do edital rêsumido, na
forma do aÉ 2í desta Lei, ou da entrega do convitê [ainda
não alcançou egte €sÉgiol;
lll, ato de designação da comissâo dê ticitaçáo do lêiloeiro
administrativo ou oÍiciâ|, ou do responsáveipelo convite;
lV. original das ptopostas e dos documántos que as
instruirem Íainda não atcançou este estágio];
V. atas, relatórios ê deliberaçôês da co-miàsão jutgadora
Iainda não alcânçou este êstágiol;
Vl. pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a
licitação, dispênsa ou inexigibilidade;
Vll. atos dê adjudicação do objêto da licitação e da sua
homologação [ainda não alcançàu este estágio];
Vllt. rscursos eventualmentê aprêsentados ftlós licitantese .espêctivas manifestãçõês ê decisões [ainde não
alcançou êste esÉgiol:
lX. d$pacho de anulação ou dê revogação da licitaçâo,
quando for o caso, fundamentedo circuãgianciadamenie;x. termo de contrato ou instrumento t;ú;b"1",conÍorme o caso.
Xl. outros comprovantes de publicações.
Xll. demais documentos relativos à Ícihçáo.parágrafo único. As minutâs de editais'de licitacáo, bêmcomo as dos contratos, acordos, convênios oj aíustesdevem ser proviamente examinadas 

" "p.or"O"flo,assêssoria juridica da Administraçâo.

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

:1"."-.:f]:1: necessidade e a conveniência da contrataçãooe.lerce,ros [atuelmente o Estado não possui estruturaprópria para a fabricação do produto soficit"ao, sánào íuàa nêcêssidâde foi colocada no OÍício que motivara ãpaesente processo];

llj:!:r-T]""r.: presençe dos pressupostos tegeis para econüaulçAo (inclusive a disponibilidade de reiursos
orçamentários);
c)..determinar _a prática de prévios indispênsáveis àllcrurçáo (quantiÍicação das nêcessidades administrativas,
avaliação de bens, elabo.ação de projetos bási";;;i;:i; -'

I JUSTEN 
-FILHO. Marçzt Co@nto os o Lêt d. Licitoções e Côntrutí Adhi.Xtdtir6. 13 ed_ Sãô pauto:DiàldicÀ 2009. p. 346.
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d) definir o objeto do contrato e as condiçôes básicas de
contrâtação;
e) veriÍica os pressupostos básicos da licitaçáo, definir a
modalidade ê elaborar o ato convocatório da licitação.

^ , 
ln ,cas:,, constata-se a legalidade do pedido, da motivaÇão (raliÍicada pelo

Ordenador de Despesas ao autorizar), dotação orÇamentária e;uivalente ao vator
êslimado, identifica-ção da pesquisa de mercado, jultificando o preço. ldentifica_se,
arnda, a aulorizaçâo para a abertura do processo licitatório (art. 

-3g, 
caput, Lei

Federal no 8.666/93)

Ato contínuo, o aú 40 da Lei Federal n. g.666/93 traz em seu boio normas e
condições que devem vigorar no Edital quando da sua etaUoraçao, no qr.iat se tara asegurí uma comparação entre os requisitos conftdos nos inciéos menáionados e a
Mrnura oo Edllat apresentada pela CpL da Câmara. Senão velamos:

I - prêâmbulo contendo o nome da repertição interegsadâ
e de seu setor;
ll - mod-alidade; regimê de execução E o tipo de licitaçâo;
1Tênçao de que será rêgida peta Lei n.o 8.666/93: objeto
da licitação de maneira clara e sucinta;
lll - Sançôes para o caso de inadimplemento;
lV - local onde podêrá sêr exâminado ê adquirido o
projeto básico;
V _-. se há projeto exocutivo disponívêl na deta depublicação do êdital de licitaçâo e o iocal onde possa ser
examinado e adquirido; [não sê âplica ao casoliVl - condições para participãçáo na tiéitrção, em
conÍormidade com os arts.27 e 3i da Lêi n." 8.666i93;
Vll - critério para julgamenio. com disposiçóes claras eparâmetros objêtivos;
Vlll - locais, horários e códigos de acesso .tos mêios dêcomuntcaçao à distáncia em que Eerão fornêcidos
êtemêntos, infoÍnações ê esclarêcimontos reletivos à
licitação e às condições para atendimento Aas oOrigalàes
nêcessádas ao cumprimonto dê sêu obieto;
lX - [n_ão se aplica ao caso - exigido somentê no caso de
trcitaçõês inteÍnacionaisl;
X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global
t...);
Xl- critério de reaiuste (...);
xÍ - (VETADO);
Xlll- [não sê eplice ao casol:
XIV - condições de pagamenio í...):
XV - instruçôes e noÍTnas para oi recursos prêvietos na
lei:
XVI - condiçóes de recebimento do objêto da licitação;
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XVll - outras indicaçôes espãaÍÉas-u-ãauÍã;ããGã
licitação;

s2o Constituêm anexos do edital, dele tazêndo parte
integrante:

| - o projeto básico e/ou êxêcutivo, com todas as sues
pertos, dêsenhos, êspecifcaçôês e outros complêmentos;
ll - o.çamento estimando em planilhas de quantitaüvos e
preços unitários;
lll - a minuta do contrato a seÍ firmado entre a
Administraçâo e o licitante vencedor.

- Constam, ainda, na Minuta do Edrtal. Termo de Reíerência (Anexo l); Modelo decarta credenciat (Anexo ). túodeto de o""i"r"ç* inn",,ã iíii nioãâL'â"'pr.opo"r,comeÍciat (tV), e tújnurâ do contraro (Anexo ü slr"a" qrJ, 
"ã-lái"ü"o'" "",""minutas, não há nada que as desmereça.

^^ ^ llrf]:O^"^" : linura do conkato (Anexo V), tem_se o aÉ 55 da Lei nô. 8.656/93,,(r.quar raremos uma comparação êntre os requisitos contidos nos incisos do rêferidoartigo ê a Minuta apresentada pela CpL. Senão vejamos:

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato aaque êstabelêçam:
l.- o obieto e seus elementos característicos;
ll.- o regime de execução ou a forma dê fornecimento;
l.:l^: 

o. !r:ço e as.condiçôes de pagemento, os critérios,

^o1::-Dasê 
e periodicidade do reejustámento de prêços, oscírenos de atualização monetária entre a dáta doadimplemento das.obrigaçôês e a do efetivo pagamento;

lr-_-,"1.1r"3o" de inicio de etapas de àxãcuçao, aeconctusâo, de entrega, de obsêrvação e de recebimento
oeflntttvo, conÍorme o caso;

Y^- :,:111,-.-!:," grat.correÍá a dêspêsa, com a rndiceçáo

-o:- 
cr-as§mcação Íuncional progremática e da cetog;ria

economtca;
Vl--.a-s_ gerantias oferecidas para assegurar sua ptena
execuçao, quando êxigidas:

Yl_:.gs 9ircir9: ê. as responsabitidades das parres, asp,enatrdadês cebíveis e os vâloÍês des multas;
vttt - os cesos de a€scisào:
lX - o Íeconhêcimento dos direitos da Administtação, emcaso de rêscisáo administrativa prevista no art. Zi aestaLet;
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X - as condições dê impoÉâção, a date e a tâxa de càIbio
pâra conversão, quando Íor o caso [náo se aplice ao
caso];
Xl - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo qu6 a
dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do
licitante vencêdor;
Xll - a tegislação aplicávet à execução do contrato e
ê§pecialmente aos cesos omissos;
Xlll - a obrigação do contratado de mantêr, durante toda a
êxecução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições dê
habilitação e qualiÍcação exigidas na licitação.
§ ío (VETADO)
s í. (Vetado).
s 20 Nos contratos cetebrados pêlâ Administração púbtica
com pessoas Íisicas ou iuridicas, inclusivê aquelasdomiciliadas no estrangeiro, deverá constar
necessariamente cláusula que declare competente o Íoao
da sêde dâ Administraçào para dirimir qu;huer quêsüio
contratual, salvo o disposto no s 60 do ari. 32;esta L6i.
§ 3. t...t.

-,-., T:""" diapâsào, obserya-se que a Minuta do Contrato em epígrâfe contém ascrausuras necessárias para formação do instrumento pubrico contãtuar, conÍormeprescrevê as normas estabelecidas na Lei Fêderal.

3. ConsideracôesFinais:

. Por derradeiro, cumprê salientêr que a presente manifestaçâo toma por base.exclusivamente,. os.elementos que constam, alé a presente oãtà, nàs ãrtos ooprocesso administrativo em epigrafe.

-,{--.?jYf:.."^-1::-d-a 
competênciâ desta Assessoria Jurídica, não the competedueÍrlrar a convenrencta e á ooorlunr.lade dos atos praticados no ámbito da CámaraMunicrpar, nem anarrsar aspeclos de nature." .rin"nt".,,"nt" ú"ni"o-"Jãi,liãt,"tir".

DISPoSITIVo:

.Ante aos fatos expostos e análise jurídica realjzada pela a Lei no 8.666/.1993 ecorrelatas, entende-sê por opinar nestó parecer o*, oiã"iã o"'pi""ãnlã'analise,verÍrcâmos quê todo o procedimenlo êdministrativo 
"te 

o po".ntã í-JrnJnro, t._como a minuta, está em consonância com os ditames da Le-i já úãiü-çd"í i.".or"roo-se que as especificaçóes técnjcas e a estimativa de custo dizem respãio a ãnatise Aeresponsabilidade exclusjva dos setores competentes.

" É o parecer. Sub Censura:
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NCAMINHAMENTO:

Encáminhem-se os êutos âo OROENADO_R OE DESPESAS desta Câmara paraconnecimento, providêncjas e demais detiberaçôes ao seu;;õ;. "*- "",,'

São Bernârdo/MA,2í de março de 20í9.

,nÊ1
r.il

Assêsso, Jurldico dê
Çêmara Municipâl de Sáo Bomardo -MA


