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REF. PROC. ADM. N".0í7120í9

Requerente: Câmara Municipal de São BernaÍdo
Assunto: Contratação. Edital de Pregáo Presencial. Aprovado.

PAREcER JURiDrco

Para melhor compreensão didática, este pârecer divide-se em Relatôrio,
Análise da Demandq Dispositivo e Encaminhamento-

RELATóRro:

Trata-se de procêsso administrativo desencadeado por Ofício dátádo de
29.í0.20í9, emitido pela Câmara Municipal de São Bemardo, para Contrarâção de
sociedade de advogados para pÍestaçào d€ serviços jurid icos de atuação consultiva e contenciosa
com atendimento personalizado à Câmara Municipal de São Bemardo,MA.

De relevante, cumpre destacar que consta nos autos, além do Oricio
supracitado, Projeto Básico; Despacho do Presidente da Câmara Municipal de São
Bernardo, dando os devidos encâminhamentos aos setores responsáveis pelâ
solicitaÉo em tela; Cotação de Preço com planilha de preços; Despacho da
Contabilidadê juntando a Dotação Orçamentária para viabilidade do plêito.

Por último, certifica-se que a Comissão Permanente de Licitação - CPL
encaminhou os autos com Portaria que nomeia os membros participantes da comissão
e a minuta do edital de Pregão Presêncial, parâ análise e emissáo do parecer jurídico
de acordo com os ditames contidos na LeiFederal no. 8.666/93.

É o breve relatório:

ANÁLISE oA DEMANDA:

í. Da Escolha da Modalidadê:

As compras e contrataÇões a serem reâlizadas pela Administraçao Pública
devem ser revestides dê cuidâdos e adotar procedimentos samplificedos, â fim de
atender o devido destano dos recursos financeiros, bem como â devida aplicâção.
Partindo dessa premissa, a questão da escolha da modalidade de Licitação é o
primeiro passo; assim noÍteia a jurisprudência do TCU:
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ldentiÍice-sê a necêssidadê, moüvâ-se a contEtação, para
êntiio, partir-se para vêriÍicaçáo da melhor forma de 9ua
pr$tação. Ou seie, a decisão pela contrateÉo direta, por
inêxigibilidede ou dispensa, é poslerior a toda uma etapa
pÍeparatória que devê ser a mesma para qualquer caso. A
impossibilidade ou a identiÍicação da possibilidade da
contratação direta como a melhor opção para a
administração, só surgê após a êtapa inicial de estudos.
Como a regra gêral é a licitação, a 3ua disponsa ou
inexigibilidade configuram exceções. Como tal, portanto,
não podem ser adotadas antes das pesquisas e estudog
quê permitam chegar â essa conclusão.1

Mals especificamênte, complementa-se:

A modelidade de licitação nâo é definida alealoriamentê,
ela será feita com basê no aâ. 22, da Lei no 8.666/93. Com
rêlação à modalidade de licitação, sabe-se que o principal
critório parâ definir se o adminigtradoÍ utilizará o convite, a
tomada de preços ou a concorrência é o valor estimado do
objêto a ser licitado.,

Segundo Jacoby. exrstem dois critérios para deÍiniÇão de modalidade de
licitação, o quantitativo e o qualitativo, sendo que o primeiro leva em consideÍaçáo o
preço estimado do futuro contrato e, o segundo, o objeto a ser contratado.

Entrementês, por consêguinte, a administração optou pelo procedimento
licitatório na modalidade Pregão, sendo que este pode ser conceituado como:

O procedimento administrativo por meio do qual a
Administração Pública, garântindo a isonomia, seleciona
Íornecedor ou prestador de serviço, visando à execução de
obieto comum no mercado, peÍmitindo ags licitantes, êm
sê33ão pública prêsencial ou viÍtual, reduzir o valoÍ da
proposta por meio de lances verbais e sucessivos.4

Do conceito exposto, podêm-se retirar as principais caÉcteaísticas do pregâo
(Lei Federal no 10.52012002), que não só o diferenciâm das modalidades licitatórias da
Lei 8.666/93, mas pÍoporcionam maior celeridade e eÍicácia nas contrataçóes
realizadas por meio desta ferramenta.

I TCU. Acórdào n" 9942006. Pletoá.io. Rel. Min. Ubirarú 
^aúiú.r ICU Acórdào n' 103'2004

3 IiERNANDf,S, J. U. Jacoby . Coniotõção Dnetu en Li.lraçâo. Bêtô Horircnicr Fórum, 2008. p. I 30.
a ÊERNANDES, Jorge Ulisss Jeoby. Sistema de Registro de Preços e pregão presêncial e êletrônico. 2. ed. Belo
Hori2onle: FóruE, 200ó- p.455.
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Por Çonseguinte, a modalidade de licitação pregão pode ser realizada, de acordo
com a legislaÉo Íederal, no modo presencial (Decreto Federal n'3.555/2000) e no
modo eletrônico (Decreto Federal no 5.450/2005), sendo este ultimo utilizado
preferencialmente.

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

Sem embargo, identifica-se que o preâmbulo do Edital aponta como fundamento
legal do procedimento licitatório o Decreto que rege o pregáo presencial, no
3.555/2000. Dessa forma, em se tratando de recurso financeiro náo proveniente de
verba federal (fundo-a-fundo ou convênio), não se identjíca óbice para o aceitê de
aplicabilidade da referida norma como sustentáculo integralizado como cláusulas do
Edital (êntêndido como a norma base dos participantes no cêrtame). Desta via, náo há
indicação para aplicar o Decrêto Federal no 5.450/2005 (Pregão Eleirônico),
especialmente quanto ao seu art.40, sendo este critério de escolha discricionária da
administração pública (critério de conveniência e oportunidade), conforme previsáo da
Lei Federal no 10.520/2002.

No que d,iz respeito à possibilidade de uso do prcgão para a contrataçáo de
seviços advocatícios, já foi pacíficado entendimento na juispÍudência do TCt)
(Decisão no 80/1998 - 2a Câmara e Decisão na 906/1998) e do STJ:

Estando comprovado gue os seryigos jurídiÇos de que
necessita o ente público são impoiantes, mas náo aprcsentam
singularidade, porque afetos a ramo do dircito bastante
dissemínado entre os proÍissionais da árca, e náo demonslrcda
a notoriedade dos advogados - em relação aos d/yersos outros,
também nolótios, e com a mesma especialidade - que
compõem o escritório de advocacia contratado, decoÍe ilegal
contratação que tenha prcscindido da respectiva licitaçáo.
(STJ,2a Tuma, REsp 436869/SP, Min. Rel João Otávio de
Noronha, data do julgamento: 6/1y2005, DJ de 1o/?J2006.)

Portanto, somente nos casos em que enyolya alguma das hipóteses de dlspeasa
ou inexigibilidade, a regra que prevalece é a da necessidade de licitação.

2. Da Análise de Minuta do Edital:

A primeira fase da licitação encontra-se disciplinada em linhas gerais no art. 38,
da Lei n'. 8.66ô/93, no qualfaremos uma comparaçáo entre os requisitos contidos nos
incisos do referido artigo e a Minuta do Edital apresentado pela CPL da CâmaÍa.
Senão vejamos:

Art.38. O procedimento da licitaçâo será iniciado com a
abertura de processo administrâtivo, dêvidamente
autuedo, protocolado ê numerado, contendo a autorização
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respectiva, a indicação sucinta de seu objêto e do .ecurso
próprio para a despesa, e ao qual serão iuntados
oportunamente:
l. edital ou convite e respectivos anexos, quando for o
caso;
ll. comprovante das publicaçôes do edital resumido, na
forma do ârt. 2í dêstâ Lêi, ôu da entrêga do convite lainda
não alcançou este estágiol;
lll. ato de designação da comissão de licitação do leiloeiro
administrativo ou oÍicial, ou do responsável pelo convite;
lV. original das propostas e dos documentos que as
instruírem [ainda não elcançou este estágiol;
V. atas, relatórios e deliberaçôês da comissáo julgadora
[ainda nâo elcançou estê estágio];
Vl. pareceres técnicos ou iuridicos emitidos sobre a
licitação, dispensa ou inêxigibitidade;
Vll. aios de adrudicação do objeto da ticitação e da sua
homologaçâo lainda não alcançou este estágio];
Vlll. recursos eventualmente apresentados pelos licitantes
e respectivas manifestações e decisões Íainda náo
alcançou êste estágio];
lX. despacho de anulação ou dê revogação da licitâçào,
quando loÍ o caso, fundamentado circunstanciadamente;
X. termo de contrato ou instrumento equivalente,
conforme o caso,
Xl. outros comprovantes de publicações.
Xll. demais documentos rêlativos à licitação.
Parágrafo único. As minutas de êditais de licitação, bem
como as dos conkatos, acordos, convênios ou ajustes
devem ser prêviamente examinadas ê aprovadas por
assessoria iurídica da Administração,

Relativamente à fase interna, Marçal Justen Fitho5 indica que eta se destina a:

a) veriÍicar a necêssidade e a conveniência da contratação
de terceiros latualmente o Estado náo possui estrutura
própria para a fabricação do produto solicitado, sendo que
a necessidade foi colocada no OÍício que moüvara o
presentê processol;
b) determiner a presênça dos pressupostoa legais para â
contratação (inclusive a disponibilidade de recursos
orçamentários);
c) determinar a prática de prévios indispênsáveis à
licitação (quantificação das necessidades adminiskativas,
avaliaçáo de bens, elaboração de projetos básicos etc.);

! JtrSrEN FILIIO. MaÍçnl. Co entários à Lei ÍL Licitdções e Coitrotx Ádhinisnotivos.
Dialéria 2009 p. 146.
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d) deÍinir o ob.lêto do contreto e as condiçóes básicas de
contrataeão;
e) vêriÍica os pressupostos básicos da licitâçâo, deÍinir a
modalidade e elaborar o ato convocatório da licitaçáo.

,, casu, constatâ-sê â legalidade do pedido, da motivaÉo (ratificadâ pelo
Ordenador de Despesas ao aúorizar), dotaÇão orÇamentária equivalente ao valor
estimado, identificâçâo da pesquisa de mercado, justiÍicando o preço. ldentiÍica-sê,
ainda, a autorização para a abertura do processo licitatório (art. 38, capuÍ, Lêi
Federal no 8.666/93)

Ato contínuo, o art 40 de Lei Federal no 8.666/93 traz em seu bojo normas e
condiçóes que devem vigorar no Edital quando da sua elaboração, no qual se fará a
seguir uma comparação entre os requisitos contidos nos incisos menÇionados e a
Minuta do Edital apresentada pêla CPL da Câmara. Senão vejamos:

I - preâmbulo contendo o nome da repartição intôressada
e de seu setor;
ll - modalidade; rêgime de exêcuçâo e o tipo de licitação;
a menção de que será regida pela Lei n.' 8.666/93; objêto
da licitação de maneira clara e sucinta;
lll - Sanções para o caso de inadimplemsnto;
lV - local onde poderá ser examinado e adquirido o
proieto básico;
V - se há projêto executivo disponivEl na data da
publicação do êditâl de licitação e o local ondo possa sêr
exeminado e adquirido; [não sê aplica ao casol;
Vl - condiçôês para participação na licitação, em
confoímidade com os arts. 27 a 31 da Lei n.o 8.666/93;
Vll - critério para rulgamento, com disposições claras ê
parâmetros objetivos;
Vlll - locais, horários e códigos de acesso dos meios de
comunicaçâo à distância em que serão Íornecidos
elêmentos, informaçôes e esclârecimentos relativos à
licitação e às condiçóes para atendimento das obrigaçóês
necessárias ao cumprimento de seu objeto;
lX - [não se aplica ao caso - êxigido somente no caso de
licitaçóes internacionaisl;
X - o cÍitério de aceitabilidade dos prêços unitário e globel
(...);
Xl - critério de reajustê (...);
x[ - (VETADO);
Xlll- [não se aplica ao casol;
XIV - condiçóes de pagamento (...);
XV - instruçôes e normas para os recursos previstos na
lei;
XVI - condiÇóes dê recebimento do obleto da licitaçâo; ,l. I v'
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XVll - outras indicaçôes especíÍicas ou peculiaridades dâ
licitação;

§2o Constituem enexos do edital, delê fazendo parte
intêgrante:

I - o proreto básico erou executivo, com todas as suas
paíes, desenhos, especificações e outros complementos;
ll - orçamento estimando em planilhas de quantitâtivos ê
preços unitários;
lll - a minuta do contrato a ser fiÍmado entne a
Administração e o licitantê vencêdoÍ.

Constam, ainda, na Minuta do Edital: Termo de Referência (Anexo l); Modelo de
Carta Credencial (Anexo ll), Modelo de DeclaraÇáo (Anexo lll); Modelo de Proposta
Comercial (l\0, e lúinuta do Contrato (Anexo V). Sendo que, em relação â estas
minutas, não há nada que as desmereça.

Em relaÉo à minuta do contrato (Anexo \0, tem-se o art 55 da Lei no. 8.666193,
no qual faremos uma comparaçáo êntre os requisitos contidos nos incisos do referido
artigo e a Minuta apresentada pela CPL. Senão vejamos:

Art.55. Sáo cláusulas necessárias em todo contrato as
que estabeleçam:
I - o obieto e seus êlementos caracteísticos;
ll - o regime de execução ou a forma de Íomecimento;
lll - o preço e as condiçôes dê pagamento, os critérios,
data-base e periodicidade do rearustamento de preços, os
critérios de atualização monêlária entre a data do
adimplemento das obrigaçôes e a do efetivo pagamento;
lV - os prazos de início de etapas de execução, d€
conclusão, de entrega, de observação e de recebimento
deÍinitivo, conforme o caso;
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação
da classiÍicaçáo funcional programática e da catggoria
econômica;
Vl - as garantias oÍerecidas para assêgurar sua plena
exêcução, quando exigidas;
Vll - os direitos e as rêsponsabilidades das pedes, es
pênelidades cabíveis ê os valores das multag;
Vlll - os casos de rescisâo;
lX - o reconhecimênto dos direitos da Administração, em
caso de rescisão administrativa prevista no art,77 desta
Lêi;



L-'
--\]á

ESTÁDO DO }IÁRÁNHÀO
(.ÀMAM MUNICIPÁL DE &íO BERNARDO

aNP.t a7 629 5)O.n0At-A7
Rra t oneqo Nestot no2l5 ('enna, CD):65 550-0t)t)

São Bernirda \l I

3. ConsideracõesFinais:

Por derradeiro, cumpre salientar que a presente manifestaçáo 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 Câmara
Municipal, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.
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X - as condiçôes de impoÉação, a deta ê e taxâ de câmbio
para conversâo, quando Íor o caao [não se aplica ao
casq];
Xl - a vinculação ao edital de licitação ou ao terno que a
diapensou ou a inexigiu, ao convitê e à proposta do
licitante vencedor;
Xll - a legiglação aplicável à execução do contrato e
especialmente aos casos omissos;
Xlll - a obrigaçâo do contÉtado de mantêr, duÍante toda a
execução do contrato, êm compatibilidâdê com as
obrigaçõês por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualiÍicação exigidas na licltação.
§ 1o (VETAoO)
s ío (Vêtado).
§ 2o Nos contratos cêlebrados pela Administração pública
com pessoas Íísicas ou jurídicas, inclusivê aquêlas
domiciliadas no estrengeiro, deverá constâr
necessaÍiamente cláusula que declare competênte o foro
da sede da Administração pera dirimir qualquer quesüio
contrâtual, salvo o disposto no s 60 do art 32 dêsta Lei.
§ 3" t...t.

Nêssê diapâsão, observa-se quê a Minuta do Contrato em epígrafe contém as
clausulas necessárias para formaçáo do instrumento publico contratual, conforme
prescrevê as normas estabelecidas na Lei Federal

DrsPostÍtvo:

Ante aos fatos expostos e análise jurídica .ealizada pela a Lei no g.666/,1993 e
correlatas, entende-se por opinar neste parecer que, diante da presente análise,
verincamos que todo o procedimênto administrativo até o presente momento, bem
como a minuta, está em consonância com os datames da Lei de Licitaçôes, lembrando-
se que âs especiíicações técnicas e a estimativa de custo dizem respeito à análise dê
responsabilidade exclusiva dos setores competentes

d" É o parecer. Sub Cênsura:
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" ENCAMINHAMENTO:

Encaminhem-se os autos êo ORDENADOR DE DÊSPESAS desta Câmara para
conhecamento, providências e demâis deliberaÇões âo seu cargo.

Sâo Bernardo/ÍúA, 28 de novembÍo de 20í9.

CaíOô

oAB/MA 12.ss2
Assessor Jurídico da

Cámara Munícipal de São Bemardo -MA
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