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REF. PROC. AOM. No.00í/20í9

Rêquerêntê: Câmâre l\rlunicipal de São Bernardo
Assunto: Contratação. Edital de Pregâo Presencial. Aprovado.

PARECER JURIDICO NO OOí/2019

Para melhor compreensão didática, este parêcer divide-se em Relatório.
Análise da Demanda, Dispositivo e Encaminhamento.

RELATÔRIO:

Trata-se de processo adminiskativo desencadeado por OÍício datado de
28.01.2019, emitido pela Cámara lúunicipal de Sáo Bernardo, para Contmtação de

sociedade de advogados para prestaçâo de serviçosjuridicos de atuação consultiva e contenciosa
com atendimento pe^onalizado à Câmârâ Municipal de São Bemardo,MA.

De relevante, cumpre destacar que consta nos autos, além do OÍÍcio
supracitado, Projeto Básico; Despacho do Prêsidênte da Cámara Municipal de São
Bernardo, dando os devidos encaminhamentos aos setores responsáveis pela

solicitação em tela; Cotação de Prêço com planilha de preços; Despacho da
Contabilidade juntando a Dotação Orçamentária para viabilidade do pleito.

Por último, certifica-se que a Comissâo Permanente de Licitação - CPL
enc€minhou os autos com Portaria que nomeia os membros participantes da comissão
e a minuta do edital de Pregâo Presencial, para análise e emissâo do parecer jurídico
de acordo com os ditames contidos na Lei Federal n'. 8.666/93.

É o breve relatório:

ANÁLIsE DA DEMANDA:

1. Da Escolha da Modalidade:

As compras e contratâçôes a serem realizadas pela Administraçao Pública
devem ser revestidas de cuidados e adotar procedimentos simplificados, a fim de
atender o devido destino dos recursos financeiros, bêm como a devida aplicação.
Partindo dessa premissa, a questão da escolha da modalidade de Licitaçáo é o
primeiro passo; assim norteia a jurisprudência do TCU:
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ldentiÍica-se a necessidade, motiva-9e a contrataçáo, paÍa
entiio, partir-se para verificaçâo da melhor foma de sua
prostação. Ou sêia, a decisâo pela contrâtaçáo dirota' por
inexigibilidadê ou dispensa, é postêrior a toda uma etapa
prepaÍatória que devê ser a mesma para qualquer caso. A
impossibilidade ou a identificação da Possibilidade da
contratação direta como a melhor opção para a

administração, só surge aPós a etapa inicial de estudos'
Como a regre gêral é a licitação' a sua dispÔnse ou
inexigibilidade configuram êxcêçóos. Como tal, portanto'
não podem sêr adotâdes antês das pesquiaas ê êBtudos
que permitam chegar a essa concluaâo.'

Mais especificamente, complemênta-sei

a modalidade dê licitaÇão não é dêfinida alêatoriamente,
ela será Íeitâ com base no arL 22, da Lêi no 8.666,93' Com
relação à modalidade de licitação, sabê'se que o principal
critério para definir 9e o administrador utilizará o convite' a

tomada de preços ou a concorrência é o valoÍ êsiimâdo do
objeto a ser licitado.'

Segundo Jacoby3 existem dois critérios para definiçâo da modalidâdê de

licitação;o quantitativo e o qualitativo, sendo que o primeiro leva em con§ideração o

preÇó estimado do futuro contrato e, o segundo, o objeto a ser contratado

Entrementes, por conseguinte, a administrâção optou pelo procedimênto

licitatório na modalidade Pregão, sendo que este pode ser conceituado comol

O procedimento administrativo por meio do qual a

Administração Pública, garantindo a isonomia, aeleciona
fornecedor ou prestador de serviço, visando à execução de
obieto comum no mercado, pemitindo aos licitantes, em
seàsão pública presencial ou viÉual, rêduzir o velor da
proposta poÍ mêio d€ lances verbais ê sucessivos"

Do conceito exposto, podem-se retirar as principais característica§ do pregão

(Lei Federal n" '10.520/2002), que náo só o diferenciam das modalidades licitatórias da

Lei 8.666/93, mas proporoionam maior celeridade e eficácia nas contratações

realizadas por meio desta ferramenta.

1 TCU. A@r(Eo n'994/200ó, PleÍário, Rel. Min. UbiÉàÍ As]li .

2 TCU. Aórdão n'103/2004.
3 FEruleloes,l. u. lucoty- cóhttutaçõa Dietà se Lrcraçãd. Belo Hô.ianis Fórun,2008. p' 130'
4 FERNÀNDES,lôrse Ulisss lacoby. Sist6á d€ R%istrc d€ P'E os e prcgão presscial ê elertôni@' 2 ed' Belo

Horiúnte: Fórum, 20{6. p. 455.
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e.r rga.lizjrqg: 
^d 
: acordo

com a legislaçã-o fedêral, no modo presencial (DecÍeto Federal n' 3 5,55/2000) e-no

Àoao 
"fãtroni"o 

(Decreto Federal n" 5.450/2005), sendo este ultimo utilizado

preferencialmente.

2. Da Análise da Minuta do Editali

Entrementes, de acordo com o art lo dos reÍeridos Decretos' os mesmos

po""*, ãpiúàà tao somente no ámbito da União Federal, nâo possuindo aplicação

direta para os demais Entes da Fedeíação

Sem embargo, idêntifica-se que o preâmbulo do Edital aponta 
-como 

Jundâmento

r"g"r ã piàãairLnto licitatório o ó""'"to que rege o pregão píesencial no

g-.Éãsliood Dessa forma' em se tratando de recurso flnanceiro nâo proveniente de

;;;;;;;"1 ifr"d.-á-runao ou convênio) não se identÍica óbicê para o aceite de

âolicabilidade da referida norma como suitentáculo integralizado como cláusulas do

Êti,ãili",1""irãã iil;;";; b;;" ;"" 
"articioantes 

nã certame)' Desta vra não há

;;';-;;"-""." âolicáÍ o Decreto Fed'eral n' 5'45oi20o5 (Pregão Eletrônico)

§pI"ffiJ-*;;;;,",o "", ãà 
-+"' 

sendo este cr'téÍio de escolha discÍicionária da

ãã'.l"ili-iàii ôúi* liritério de conveniência e oportunidade)' conforme previsão da

Lei Fedetal n' 10.52012002.

Nô oue dZ rcsleito à possibilidade de uso do pregào para a contrata.ção-de,

savicos advocatrc@s, lá foi pacificado entendimento na iuisprudencÊ oo tçu

ióii"í"a, i aongse - 2; câmara e Decisào no 906/1998) e do srJ:

Estando comprovado que os serv/ços iurídicos de que

necessita o ente pubhco sào impodantes' mas não dpresentdm

singutaridade, ploique afetos a ramo do direito ,-bastante
disseminaoo enià às Üofissionais da area' e não demonstrada

a notoriedade dos adiogados - en retação aos d'versos outros'

também notórios, e iom a mesma especialidade ' que

compóem o 
""iaon 

à" advocacia contratado' d.ecorre ilegal

contratação qie renha prescindido la r:sPe9tlta .licitação
(srJ, 2; Turma, nÉip tbaeaetsp'-Min. Ret João otávio de

Noronha, data do julgamento' 6/1?J2oo5' DJ de 1o/2J2006')

Portanto,somentenoscasosemqueenvolvaalgumada'shipótesesdedispensa
ou inexigibitidade a regrc que Vevalece e a da necessidade de hcttaçao'

A prameira fase da licitação encontra-se drsciplinada em-linh-a:-9.t:'^"^:: 'n 
38'

oa t-ei nã. À.ooolsa. no qual faremos uma comparaçáo entíe os requisitos contidos nos

L"i"ã" O" r"f.ru" artigo e a Minuta Jo Editat abresentaoo pela CPL da câmara

Senão vejamos:

Aít- 38. O Drocedimento da licitâção seÍá iniciado com a

liàãí"- ã"--o-cesso administrâtivo' dovidemente

ãíir"iã, pà."á|"a" e num€rado, contêndo a autorização c
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rêspêctiva, a indicação sucinta de
próprio Para a despesa, e ao
oportunamsnte:
l. edital ou convite e respectivos
caso;

seu obieto e do rêcurso
qual serão iuntados

anexos, quando Íor o

náo alcançou este estágiol;
lll. ato dê áêsignaçâo da comissáo de licitâção do leiloêiro

aàÀinistrativúu iticial, ou do rêsponsável pelo convite;

lV. original das propostas ê dos documentos quê as

instruirem [ainda não alcançou este estágio];
ü.-àiã., t"i"totio" e delibeiações da comissão iulgadora
Íâinda não alcancou este estágiol;
ür.'oãr"iàt"" técnicos ou iuridicos emitidos sobÍe a

licitacão. dispensa ou inexigibilidade;
ürr.-iio" a" âdiudicação dó objeto da licitação e da sua

rtom"iogaçao táino. nâo alcançou este estágiol;
ürri.'r"iir*" ir"ntualmente apresentedos pelo§ licitantes

à'r"ii.iiirà" manifêstaçõea ê decisôes [ainda não

alcâncou estê estágiol;
ii;;';;h; ae aíuüçao ou de rêvogaçâo da licitaçáo'

ãr"nào' r* o 
"""o, 

rund;mentado circunstanciadamente;
i. - i;;; de contrato ou instrumênto equivalente'

conforme o caso.
Xl. outros comprovantê3 de publicaçóes'
Xll. demais documentos relativos à licitaçáo'
Ê".r*"i"-U"i"". As minutas de editais dê licitaçâo' bem

"ãÀã'ã" 
0"" contratos, acoÍdos, convênios ou -ajustes

ããràr-"", pÍeviamente examinadas e aprovadas por

assessoria iuridica da Administlaqào'

à fase interna, MarçalJusten Filho5 indica que ela se destina a:

âl verificar a nêcessidede e a conveniência da contratação

;;-i;;;;i-a ratualmentê o Estado não Possui estrutura

il,ioii" o"r" 
"'r"u.i"ação 

do produto solicitado' sêndo que

ã'il,""Jsaàa" Íoi cálocadá no oficio que motivara o

ll. comprovante das publicaçóes do edital
Íorma do art. 2í desta Lei, ou da êntrege do

presentê Processol;
b) determinar a PÍesença
contrataçáo (inclusive a

resumido, na
convite [aindã

dos pressupostos legais Para a
disponibilidade de recursos

Relativamentê

' JUSTEN FILHO, MÚçAL CONENIáTiOS

Dialética. 2009. P. 348.

orcâmentários);
;i-;:;;;;;;; " Drática de ptévios indispensávêis à

riiitããà. iorá"tin"áçào das necessidades administrativas'

;;;i;;;Jà;;;"", "laboraçáo 
de p'oietos básicos ctc ):

\s

"D'v

à ki de l-icitações e Connabs Á'lninisÊ,atiros' l:l 'd' São PâulÔ:

a
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ãiiãiiiiã-ouiero araer-ir o ouiero ao co,ttrao ê es condiçóês básica3 de

contratação;
e) vêriÍica os prossupostos básicos da licitâção' dêfinir a

modalidade e elaborar o ato convocatório da licitação'

,n casu, constata-se a legalidade do pedido, da motivação (íatiflcada pelo

o,0""ãaãi1-" õ;õ;" "" 
auórizar), dotaçáo orçamentáda equivalente ao valor

"rt-"do, 
ia""tiri""ião da pesquisa dê mercàoo, just rcando o. preço ldentiÍica-sê'

ãi"áã, " "rto,ir"ç.ã" 
p"r" a áberturu do procesÁo licitatório (aÉ' 38' capuú Lêi

Federal nÔ 8.66ô/93)

Ato contínuo, o aí. ilo da Lêi Fedêral no 8'666/93 traz em seu bojo. normas e

-"did;";;; J*"r-rig*r. no Edital quando da sua elaboíaçao no qual^se fará a

sêouir uma comparaÇão entre os requisltos contidos nos lncisos mencionados o a

úiiuta ào goirar àpreientada pela CPL da Cámara Senáo vejamos:

| - preâmbulo contendo o nome da repartição interessada

e de seu setoq
ff - ,oa.fia"ai; regimê de execução e o tipo de licitação;

" 
lnà"çao ã" qr. ira Íegida pêla Lei n ' 8 666/93: ob'eto

da licitacão de maneira claÍe e sucinta;
lll - Sançôes paÍa o caso de inadimplemênto:
iü ---i";"i onde poderá sêÍ êxaminado ê adquirido o
proleto básico;
ü-1--*e fta projeto êxecutivo disponível na data da

iublicacão do edital de licitâção e o local onde posea aêÍ

liirináoo 
" "oqrirido; 

Ínâo se aplica ao casol:
úi-- "ànai"a.i DaÍa participaçáo na licitação' em

"àntorÃio"áá 
io, às arts. 27 a 31 da Lei n o 8 666/93;

úrr'- iritcrio para julgamento, com disposiçõês claras e

DârâmetÍos obietivos;
üiii]. r.""ú, ttir*.i"s e códigos de acesso dos meios de

;;.r;i""çã; à distáncia 
-em que serão fornecidos

;i;;;;l;": inÍormaÇóês e êsclarecimentos rêlativos à

rilii"ãâ. 
" 

a" 
"""aiçã"" 

p".a atendimento das obrigâçõês

neceásárias ao cumprimênto de sêu objeto:

lX - [não sê aplica ao caso - exigido somentê no caso oe

licitecõês internacionaisl;
i--*.';rité;i;;; 

";;itabiÍi'dade 
dos preços unitário e slobal

(...);
Xl - critério de reajuste (...)i
x - (VETADO);
xlll - [não se aPlica ao caso]:
XIV - condieôes de Pagamento ("');
iv - inst.uço"s e normas para os recursos Previstos na

lêi:
iüt - conoiçoes ae recêbimênto do obieto da licitaçáo;

^ukv
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XVll - outras indicaçôes especíÍicas ou peculiaridades da
licitação;

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

§2o Constituem anexos do edital, dele fazendo paíê
integrante:

| - o projeto básico ê/ou executivo, com todas as suãs
paÉes, dásenhos, espêciÍicaçóss e outros complementos;
il - orçamento estimando em Planilhas de quantitativos e

Preços unitários;
ill - a minuta do contrato a 3er firmado entrê a

Administração e o licitante vencedor'

Constam, ainda, na l\.4inuta do Editãl: Termo de Referência (Anexo l); Modelo de

Carta Credencial (Anexo ll), lrodelo de Declaração (Anexo lll); Modelo de Proposta

óomercial (lV), e Minuta áo Contrato (Anêxo V). Sendo que, em relaÉo á estas

minutas, não há nada que as desmereça.

Em relaÉo à minuta do contrato (Anexo V), têm-se o art 55 da Lei n" 
,8 

666/93

no qual faremos uma comparação entre os requisitos contidos nos incisos do reÍerido

artigo e a L4inuta apresentada pela CPL. Senão veiamos:

Art,55. Sáo cláusulas necessárias em todo contrato as

que estabeleçam:
I - o obieto e seus el€mentos caracteÍisticos:
ll - o regimê de execução ou a Íorma de fornecimento;
lll - o freço e as condições de pagamento, os critério3,
data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os

critérios de atualizaçáo monetária entre a data do
adimplemento das obrigaçóes e a do eÍetivo pagamento;
lV - os prazos de início de etaPas dê exêcução, dê

conclusão, de entÍega, de observação e de recebimento
definitivo, conforme o caso;
v - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação
da classificaiâo Íuncional programática e da categoria
econômica;
Vl - as garantias oferecidas para assegurar sua plena

execuçáo, quando exigidas;
Vll - os direitos e as responsabilidades das partes, as

penalidades cabíveis e os valores das multas;
Vlll - os casos de rescisão;
lX - o reconhecimento dos direitos da Administração, êm

caso de rêscisão administrativa prevista no art 77 destâ
Lei;
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X - as condiçôes de imPortaçáo,
para conve6áo, quando Íor o
casol;

a data
caso

e a taxa
[não se

de cámbio
aplica ao

Xl - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a

dispensou oú a inexigiu, ao convite e à propostá do

licitante vêncedor;
Xll - a legislação aplicável à execução do contreto 6

espêcialmentê aos casos omissos;
Xlli - a obrigação do contratado de mant6r, duÍante toda a

execução do contrato, em compatibilidade -.com as

ob gações por êle assumidas, todas as condiçôês ds

habiiitação e qualiÍicação exigidas na licitação'

§ ío (VETADO)
§ í' (Vêtado).
§ 2o ilos contratos cêlebrado3 pêla Administração Pública

com pessoas Ísicâs ou .iurídicâs' inclusive aquêlaa

domiciliadâs no estrangeiro, deverá constar
necessaíamente cláusula que declare compêtente o Íoro
da sêde da Administração Para dirimir qualquer questiio

contratual, salvo o dispásto no § 6o do aÉ' 32 desta Lêi'

§3't"1'

Nesse diâpasão, obsêNa-se quê a Minuta do contrato em epígrafe contém as

ctausutas necessarias para formaçáo do instrumento publico contratual' conforme

prescreve as normas estabelecidas na Lei Federal'

3. ConsideracõesFinais:

Por derradeiro, cumpre salientar que a presenle manifeslaÉo toma por base'

exciusivamente, os elementos que constam, até a presente data' nos autos do

processo administrativo em epí9rafe.

Destarte, à luz da competência desta Assessoria Jurídica' não lhe compete

aa"ntiai-a 
"ànrãniencia 

e à oportunidadê dos atos praticâdos no âmbito.dê, cámara

üúi"ipri 
""À 

,""ii"ár aspectos de natureza emrnentemente técnico-admrnistrativa

/ DrsPosrrvo:

Antê aos fatos expostos e análise lurídica Íealizada pela a Lei n' 8'666/1993 e

coÍelatas, entênde_se por opinar n",ró put"""t quê' diante da .presenle 
ánálise'

uàrifi*rno" que todo o procedimento administrativo ate o presente 
-momento' 

bem

;;;;Ãriã, 
"aÉ "m 

consonáncia com os ditames da Lei de Licitaçôes'-lembrãndo-

"ã 
ôr" "l "ióé"it""ções 

técnicas e a;stimativa de custo dizem respeito à análise de

responsabilidade exclusiva dos setores competentes' 
nfu,

, É o parecer. Sub CensuÍa: ,r§t"y/
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" ET{CAMINHAMENTO:

Encaminhem-se os autos ao OROENADOR OE OESPESAS desta Câmara para

conhecimento, providências e demais deliberações ao seu cargo.

São Bernardo/lúA,08 de fêvêreiro de 20í9.

oaBlMA 12.332
Assessor Jurídico da

Cêmara Municipal de São Bemardo -MA
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