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REF. PROC- ADM. NÔ.006/20í9

Requerente: Câma.a l\,4unicipal
Assunlo: Contratação. Edital de

de Sáo Bernardo
Pregão Presencial. Aprovado.

PARECER JURiDICO N' 006/20í9

Para melhor compreensão didática, este parecer divide-se em Rela,ório,
Análise da Demandd, Dispositívo e Enceminhamento.

RELATóRro:

Trata-se de processo administrativo desencadeado por Ofício datado de
28.02.2019, emitido pela Câmara lvlunacipal de São Bernardo, para Contratação de
pessoa jurídaca para o fornecimento, sob demanda, de material dê limpeza de
interesse da Câmara l\.4unicipalde Sâo Bernardo.

De relevânte, cumpre destacar que consta nos autos, além do Ofício
supracitado, Projeto Básico; Despacho do Presidente da Càmata Municipal 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, certificã-se que a Comissão Permanente de LicitaÉo - CPL
encaminhou os autos com Portaria que nomeia os membros participantes da comissâo
ê a minuta do edital de PÍegão Presencial, para análise e emissão do parecer jurídico
de acordo com os ditames contidos na Lei Fêderal n.. 8.666/93.

É o breve rêlatório:

ANÁLISE DA DEMANDÂ:

í. Dâ Escolha da Modalidade:

As compras e contratações a serem realizadas pela Administração Pública
devem ser revestidas de cuidados e adotar procedimentos simplificados, a fim de
etender o dêvido destino dos rêcursos finenceiros. bem como a devida aplicação.
Partindo dessa premissa, a questáo da êscolha da modalidade de Licitação é o
primeiro passo; assim norteia a jurisprudência do TCU:

ldêntiÍica-se a necessidade, motiva-se a contratação, para
entào, paÉir-se pâra veriÍicação da melhor Íormâ dê sua
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prestaçáo. Ou seia, a decisão pela contratação direta, por
inexiqibilidade ou dispensa, é posterior a toda uma 6tapa
prêparatória que deve ser a mesma para qualquer caso, A
lmpossibilidade ou a identiÍicaçáo da possibilidadê dâ
contratação direta como a melhor opçâo para a
administraçâo, só suÍge após a etapâ inicial de estudos.
Como a regre geral é a licitação, a sua dispênsa ou
inêxigibilidade conÍiguram exceções. Como tal, portanto,
não podem sêr adoladas antes das pêsquisas e estudos
que permitam chegar a essa conclusâo.1

Mais especificâmentê, complementa-sel

A modalidadê de licitação nâo é definida alêato.iâmêntê,
ela será feitâ com base no art. 22, da Lei no 8.666/93. Com
relação à modalidade de licitação, sabe-se quê o principal
critério para dêfinir se o administrador utilizará o convite, a
tomada de preços ou â concorrência é o valor êstimado do
obieto e sêr licitado.'?

Segundo Jacoby3 existem dois critérios para definiçao da modalidade de
licitaÉo, o quantitativo e o qualitativo, sendo que o primêiro lêva em consideraçâo o
pÍeço estimâdo do Íuturo contrato e, o segundo, o objeto a ser contratado_

Entrementes, por conseguinle, ê administração optou pelo procedimênto
licitatório na modalidade Pregão, sendo que este pode ser conceituado como:

O procedimento administralivo por meio do qual a
Administração Pública, garantindo a isonomia, seleciona
fornecedor ou prestador de serviço, visando à exêcuçáo de
objeto comum no mercado, permitindo aos licitantes, êm
sesgâo pública presencial ou viíual, reduzir o valor da
propogta por meio de lances verbais e sucessivos.'

Oo conceito exposto, podem-se retirar as principais características do prêgâo
(Lei Federal no 10.52012002), que não só o diferenciam das modaljdades licitatórias da
Lei 8.666/93, mas proporcionam maior celeridade e eficácia nas contrataçôes
realizadas por meio destia ferramenta.

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

I TCL. A@rdào n" qe4.200ô. Pten,irio. Ret. Min. tÍbiEur Aguar.
' TCU Acó.dào n' 103/2004
3 

FERNINOES, J. U. lu"ob y. Cohtlotação Dieto sen Lrirdqdo. Belo Horircntq Fórum,2008. p- 130.
4 PERNANDES, .lorge Ulis*s Jaoby. Sistma de Regisúo de Prcros e pr%ão prMcial e eletÍônico. 2. ed.
HorizonB: Fórum, 200ó. p. 455.
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modo elêtrônico (Decreto Federal no 5.450/2005), sendo este ultimo utilizado
preferencialmente.

Entrementes, de acordo com o art. 1o dos referidos Dêcrêtos, os mesmos
possuem âplicaÉo táo somente no ámbito da União 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 procêdimênto licitatório o Decreto que rege o pregão presencial, no
3.555/2000. Dessa Íorma, em se tratando de recurso financeiÍo não proveniente de
verba federal (fundo-a-fundo ou convênio), nâo se identifica óbice para o aceitê de
aplicabilidade da rêferida norma como sustentáculo integralizado como cláusulas do
Edital (entendido como â norma base dos participantes no certame). Desta via, não há
indicação para aplicar o Decreto Federal no 5.45012005 (Pregão Eletrônico),
especialmente quanto ao seu art. 40, sendo este critério de escolha discricionária da
administraçáo pública (critério de conveniência e oportunidade), conforme previsão da
lei FedeÂl n" 10.52012002.

No que diz respeito à possibilidade de uso do pregáo para a contratação de
seryiços advocatícios, já foi pacíficado entendimento na jurisprudêncía do TCU
(Decísáo no 80/1998 - 2a Câmara e Decisáo no 906/1998) e do STJ:

Estando comprovado gue os serviÇos jutídicos de que
necessita o ente público são impoiantes, mas não apresentam
singulaidade, potque afetos a ramo do direito bastdnte
disseminado entre os ptofissionais da área, e náo demonstrada
a notoriedade dos advogados - em relaçáo aos diyersos oulros,
também notórios, e com a mesma especialidade - que
compõem o escitório de advocacia contratado, decone ilegal
contrataçáo que tenha prescindido da respectiva licitaçáo.
(STJ, 2a Tuma, REsp 436869/SP, Min. Rel. João Otávio de
Noronha, data do julgamento: 6/12./2005, DJ de 1o/2J2006.)

Portanto, somente nos casos êm que eryolva alguma das hipótesês de dispersa
ou inexigibilidade, a regra que prevalece é a da necessidade de ticitaçâo.

2. Da Análise da Minuta do Edital:

A primeira Íase da licitaçâo encontra-se disciplinada em linhas gerais no art. 38,
da Lei no. 8.666/93, no qualfaremos uma comparaÇáo entre os requisitos contidos nos
incisos do referido artigo e a Minuta do Edital apresentado pela CpL da Câmara.
Senão vejamos:

Art. 38. O procedimento da licitação sêrá iniciado com a
abêÉura de procêsso administrativo, devidamente
autuado, protocolado o numêrado, contendo a autorização
respective, a indicação sucinta de seu obieto ê do recurso

^&V
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próprio para a despêsa, ê ao qual sorão iuntados
oportunamente:
l. edital ou convite e respectivos anexos, quando Íor o
caso;
ll. comprovante des publicaçóês do edital resumido, na
forma do art. 2í desta Lei, ou da entrêga do convite [ainda
não alcançou este êstágio];
lll. ato dê designação da comisaão de licitaçáo do lêiloeiro
administretivo ou oÍicial, ou do responsável pelo convite;
lv. original das propostas e dos documêntos quê as
instruírem [ainda não alcançou este estágiol;
V. atas, rêletórios e deliberaçóes dâ comissão julgadora
[âinda náo alcançou este esÉgiol;
Vl. pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a
liciteção, dispensa ou inexigibilidade;
Vll. atos de adjudicaçâo do objeto da licitação ê da sua
homologação [ainda não alcançou este estágio];
Vlll. recursos êvêntualmente apresenladG polos licitantes
e respectivas maniÍêstaçôes e dêcisôês [ainda não
alcançou êste estágio];
lX, despacho de anulação ou de revogação da licitação,
quando for o caso, fundamentado circunstanciadamente;
X. termo dê contrato ou instrumento equivalentê,
conforme o caso,
Xl. outros comprovantes de publicaçóes.
Xll, demais documentos rêlativos à licitação,
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bêm
como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes
devem ser previamente examinadas e aprovadas por
assessoria jurídica da Adminigtração.

Relativamente à fase interna, Marçal Justen Filho5 andicá que ela se destina a:

a) veriÍicar a necêgsidade e a conveniência da contrataçáo
de terceiros latualmente o Estado não possui estrutura
própria para a fabricação do produto solicitado, sendo que
a necessidade foi colocada no Ofício que motivara o
prêsente processo];
b) determinar a presença dos pressupostos legais para a
contrataçâo (inclusive a disponibilidade de recursos
orçamentários);
c) dêterminar a prática de prévios indispênsáveis à
licitação (quantiÍicação de9 nêcessidades administrativas,
avaliação de bens, elaboração de projêtos básicos etc.);

' -tr**rt*. *.t"t a*n,, ios à Lei .le Licitoções e conítotos Ádhinistratiro§. 13 ed. sào pâulo: &
Dialerica. zoog. p.l4E. 
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d) definir o objeto do contrato e as condiçóes básicas de
contratação;
e) veriÍica os pressupostos básicos da licitaçâo, deÍinir a
modalidade e elaborar o ato convocatório da licitaçáo.

,n casu, constata-se a legalidade do pedido, da motivação (ratificada pelo
Ordenador de Despesas ao autorizaí), dotação orçâmentária equivalente ao valor
estimado, identificação da pesquisa de mercado, justificando o preço. ldentifaca-se,
ainda, a autorização para a abertura do p.ocesso licitatório (art. 38, caput, Lêi
FedêÍal n'8.666/93)

Ato contínuo, o aú 40 da Lei Federal n'8.666/93 traz em seu bojo normas e
condições que devem vigorar no Edital quando da sua elaboração, no qual se fará a
seguir uma comparaÇão enke os requisitos contidos nos incisos mencionados e a
lvlinuta do Edital apresentada pêla CPL da Câmara. Senâo vêjamosi

| - preâmbulo contendo o nome da rêpa.tiçâo int€ressada
e de seu setor;
ll - modalidade; regime de execução e o tipo de licitação;
a mençáo de que será regida pele Lêi n.'8.666/93; obieto
da licitação de maneira clara e sucinta;
lll - Sanções para o caso de inadimplemênto;
lV - local onde poderá ser examinado e adquirido o
proieto básico;
V - se há projeto executivo disponível na data da
publicação do edital de licitação e o local onde possa ser
êxeminado e edquirido: lnão se aplica eo caso];
Vl - condiçôes para participação na licitação, em
conformidade com os arts. 27 a 3í da Lei n.'8.666/93;
Vll - critério para julgamento, com disposiçôes claras e
parâmetros objêtivos;
Vlll - locais, horários ê códigos de acesso dos meios de
comunicaçâo à distância em que serão Íornecidos
êlementos, informaçôes e esclarecimentos relativos à
licitação e às condiçôês para atendimento das obrigaçóes
necêssárias ao cumprimento de seu obj6to;
lX - [náo sê aplica ao caso - exigido somente no caso de
licitações intornacionaisl;
X - o critério de aceitabilidade dos pÍeços unitário e global
(...);
Xl- critérao de reaiuste (...);
xÍ - (VETAOO);
Xlll - [não sê aplica âo caso];
XIV - condiçóes de pagamento (...);
XV - instruçôes ê noirnas para os rêcurgos prêvistos na
lêi;
XVI - condiçÕes de r€cebimênto do obrêto de licitagâo;

ao
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XVll - outrâs indicações específicas ou peculiaridades da
licitação;

..........,...,......,.,..omissi9...................'. .., .

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

l- o projeto básico e/ou êxecutivo, com todas as suas
paíês, desênhos, especiÍiceções e outros complêmentos;
ll - orçamento estimando êm planilhas dê quantitativos e
prêços unitários;
Ill - a minuta do contrato a ser Íirmado entrê a
Adminastração e o licitante vencedor.

Constam, ainda, na lvlinuta do Edatal: Termo dê ReÍêrência (Anexo l); lvlodelo de
Carta Credencial (Anexo ll), l\4odelo de Declaração (Anexo lll); Modelo de Proposta
Comercial (lV), e i.4inuta do Contrato (Anexo V). Sendo que, em relação a estas
minutas, não há nada que as desmerêça.

Em relação à minuta do contrato (Anexo V), tem-se o art 55 da Lei no. 8.666/93,
no qual faremos uma comparaçâo entre os requisitos contidos nos incisos do refeÍido
ârtigo e a Minuta apresentada pela CPL. Senáo vejamos:

Art.55. São cláusulas necessárias em todo contrato as
que estabêlêçam:
I - o objeto e seus elementos característicog;
ll - o rêgime de execução ou a forma de fornecimonto;
lll - o preço e as condições de pagamento, os critérios,
data-bâse e pe.iodicidade do reajustamento de prêços, os
cÍitérios de atualizaçáo monetária entre a data do
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
lV - os prazos dê início de etapas de êxecução, de
conclusão, dê entrêga, de observação ê ds recebimênto
definitivo, contome o caso;
V - o crédito pelo qual correrá a despêsa, com a indicaçâo
da classiricação funcional programática e da categoria
econômica;
Vl - as garantias oferecidas para assegurar 9ua plena
execução, quândo exigidas;
Vll - os direitos e as responsabilidades das parles, as
penalidedês cabiveis ê os velores das multás;
Vlll - os casos de rescisão;
lX - o reconhecimento dos direitos da Administração, êm
ceso de rescisão administratíva p.evista no art- 77 desta
Lêi; _&

€
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X - as condições de importação, a data e a taxa dê câmbio
para conversâo, quando Íor o caso [não so aplica ao
cas0];
Xl - a vinculação ao edital de licitação ou ao teÍmo que a
dispensou ou a inoxigiu, ao convite e à proposta do
licitantê vencêdor;
Xll - a legislaçâo aplicável à exêcução do contrâto ê
especielmente aos casos omisgos;
Xlll - a obrigação do contratado de manter, durante ioda a
êxecuçâo do contEto, em compatibilidade com as
obrigaçôes por ele assumidas, todas as condiçóês dê
habilitação e qualiÍicação exigidas na licitaçáo.
§ to (VETADO)
§ ío (Vetado).
§ 20 Nos contratos colebrados pela Administração Pública
com pessoas Íisicas ou iurídicas, inclusive aquelas
domiciliadas no egtrangeiro, deverá constar
nêcessariamente cláusula quê declare competênte o foro
de sede da Administreçáo para dirimir qualquer quêstáo
contratual, salvo o disposto no § 60 do art. 32 desta Lei.
§ 3" t..t.

Nesse diapasão, observa-se que a Minuta do Contrato em epígrafe contém as
clausulas necessárias para formaÉo do instrumento publico contratual, conforme
prescreve as normas estabelecidas na Lei Fedêral.

3, ConsideracóêsFinais:

Por derradeiro, cumpre sâlientar que a presente manifestação 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 Juridica, não lhe compete
adentrar à conveniência e à oportunidâde dos atos praticados no ámbito da Cámara
Municipal, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.

DtsPosrrvo:

Ante aos Íatos expostos e análise jurídica realizada pela a Lei no 8.666/1993 e
corelatas, entende-se por opinar neste parecêr que, diante da presente análise,
vêriÍicamos que todo o procêdimento adminiskâtivo até o prêsente momento, bem
como a minuta, está êm consonância com os ditâmês da Leide Licitâções, lembrando-
se que as especificações técnicas 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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r' ENCaMTNHAMENÍo:

Encáminhem-se os autos ao ORDENADOR DE OESPESAS desta Câmara para
conhecimento, providências e demais deliberações ao seu cargo.

São Bêrnardo/Iú4, 2í de março de 20í9.

oAB/MA 12.332
Ássessor Jurldico da

Câmara Municipal de Sáo Bernardo -MA
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