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REF. PROC. ADM. N..02212019

RequeÍente: Câmara Municipal de Sáo Bernardo
Assunto: Aquisição de Material de Limpeza e Descartáveis
Edital de Pregão Presencial. Aprovado

Análise de Minuta de

- Para melhor compreensão didática, este paÍecer divide_se em Relatódo,
Análise da D@manda, Dispositivo e Encaminhamento.

r' RELATóR|o;

, Trata-se de processo administrativo desencadeado por Ofício datado de
20.11.2019, emitido peta Câmara Municipat de São Bernardo, p"à ôãntrrt"qao a"pessoa jurídica para o Íornecimento, sob demanda, de maierial de limpeza e
descartáveis de interesse da Câmara Municipal de São Bernardo

De relevante, cumpre destacar que consta nos autos, além do OÍicio
supracitado, Projeto Básico; Despacho do presldente da Câmara Munrcrpát de Sâo
Bernardo, dando os devidos êncaminhamentos aos setores responsãveis peta
lolicitação em tela, Cotação de preço com ptanitha de preÇos; Despacho da
Contabilidade ,untando a DotaÇâo Orçamentaria para viaOitraaOe Oo'pÉito '

Por último, certifaca-se que a Comrssão permânente de LrcitaÇão _ CpL
encaminhou os autos com portafla que nometa os membros particrpantes áaiomlssão
e a mtnuta do edilat dê Pregão presenciat, para anátise e emrssão do perecer Juridicode acordo com os ditames contidos na Lei Federal no g 666/93

/ É o breve relatório:

", ANÁLISE DA DEMANoA:

1. Da Escolha da Modalidade:

. As compras e contrataçõês a serem realEadas pela AdmintstraÇáo públlca
devem ser revestidas de cuidados e adotar procedrmento" 

"irpi,fi""àoi,i 
trn a"atender o dêvido destino dos recursos financerros, bem como â oàràã'rpr,"rçao.Pârtindo dessa premissa, a questão da escolha da .oo"riàãaã ãã- iãiü'çao e oprameiro passo; assim norteia a jurisprudência do TCUj

ldentiÍca-sê a nêcêssidade, motiva.ge a contratação,
entâo, partir-sê pare veriÍicação da melhor form; de
prestaçáo. Ou seia, a decisão pela contratação direta,

para
sua
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inerigibilidad€ ou dispensa, é posterior a toda uma êtaú
preparatória que deve ser a mesma para qualquêÍ caso. A
impossibilidade ou a identiÍicaçáo da possibilidade da
contratação direta como e melhor opção para a
admínistração, só surge após a etapa iniçial de estudos.
Como a regra geral é a licitação, a sua dispensa ou
inexigibilidade conÍigu.am exceções. Como tal, portanto,
não podêm sêr adotadas antes dâs pesquisas e êstudos
que permitam chegar a essa conclusáo.1

[Iais especificamente, complementa-se:

A modatidade de licitação não é definida ateatoriamente,
eta será Íeita com basê no aíl. 22, da Lei no 8.666/93. Com
relação à modatidade dê ticitaçâo, sabe_se que o principal
critério pâra deÍinir sê o administrador utilizará o convitê, a
tomada dê preços ou a concorrência é o valor estimado do
obieto a ser licitado.,

Segundo Jacoby3 existem dois critérios parâ deÍinição da modalidade dê
licitação, o quantitativo e o quâlitativo, sendo que o primeiro ieva em consideração opreço estimado do futuro contrato e, o segundo, o objeto a ser contratado.

Êntrementes, por conseguinte, a administração optou pelo procedimento
licitatório na modalidade pregão, sendo que este pode ser conceituado comol

O procedimento administrativo por meio do qual a
Administração pública, gaÍantindo a isonomia, seleciona
fornecedor ou prestador de sêrviço, visando à execução de
objeto comum no mercado, permltindo aos licitantes, em
sessâo pública preaêncial ou virtual, reduzir o valor da
proposta por meio de lances verbais e sucessivos..

.. _Do conceito exposto, podem-se retirar as principajs características do pregão
(Ler Fe-d-eÍatno io 52O|2OO2). que náo só o diferenciam da" ,oJ"rià"aá"ltii"tori"" a"Ler õ obti/gJ, mas proporcionam maior celeridadê e êficácia nas contrataçóes
realizâdas por meio desta ferramenta

Por conseguinte, a modalidade de licitaçâo pregão pode ser realizada, de acordo
::^, ç91:1"!?9 

feieral. noÍodo.presenciat (Decieto Federat no S.SSSIâOOO1 
" 

nomooo etelrônico (Dêcreto Fedêral n. 5.4S0I2OOS), sêndo êste ultimo utilizadopreferencialmênte

rlCU. Acórdào n" 994/200ó. ptenário. Ret. Min. Ubüate Aguie.I lctr. 
^côÍdâo 

n, 103/2004.
I t,rtl,Uo[§. t. U tBobr. ('onnotuçào Dnetuseú Licitocão. B.tó ilo.izonre: Fórum,200E_ p. Ijo.I.I:ERNANDES. 

Jo.ge tltissos Jàcôby. sisrena de RcSisro de preços e preaão p.csociat c OeLOnico. z. 
"a.Hoíizonr.i fórum. 2006. p.455.
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possuem aplicação tão somente no âmbito
drreta para os demais Entes da Federaçáo.

Enkementes, de acordo com o arl 1o dos referidos Decretos, os mesmos
da União Fedêral, não possuindo aplicação

Sêm embargo, identifica-se que o preâmbulo do Edital aponta como fundamento
lêgal do procedimento licitatório o Decreto que rege o pregão presencial, no
3.555/2000. Dessa forma, em se tratando de recurso f-inanceiro iáo provàniente de
verbâ federal (fundo-a-Íundo ou convênao), não se identifica óbice para o aceite de
aplicâbilidade da referida norma como sustentáculo integralizado como cláusutas do
Edital (entendido como a norma base dos paÍticipântes nõ certame). Desta ;ia, não há
indicaçâo para apticar o Decreto Federat no S.4SOI2OOS (Éregão Eletrônico),
especialmente quânto ao seu art. 40, sêndo este critério de escorha 

-discricionária 
dã

administraçáo púbtica (critério de conveniência e oportunidade), conformá jràvisáo da
Lei Federal n. 10.520/2002.

No que dâ respeito à possibitidade de uso do pregão para a contratação deserviços advocatícíos, já foi paciÍicado entendimenio Áa lirispruOêniia- oo TCl.l
(Decisão no 80/1998 - 2a Càmara e Decisão n" 906,/199A) e do'STJi:

Estando comprovado gue os serviços jurídícos de que
necessita o ente público sào ifipoftantes, màs não apresentam
singularidade, porque aÍelos a ramo do direúo bastante
disseminado entre os profissionais da área, e náo demonstrada
a notoriedade dos advogados - em rclação aos diyersos oufos,
tambérn notórios, e com a mesmà especialidade _ que
compõem o escritorio de advocaÇia contratado, decotre ilegat
contratação que tenha prescindido da respectiva ticilÉçáo.
(STJ, 2a Turma, REsp 436869/Sp, Min. Rei João Otávio de
Noronhâ dâtâ .to julgamento: 6/12/2005, DJ de 1o/2/2006.)

Portanto, somente nos casos em que eryo lva alguma das h,r,óteses de d/spêrsaou ine\igibitidade a regru qúe prevatece é a dê neces;idade i; t,Jiúiii- -- '

2. Da Anátise da Minuta do Editat:

A primerra fase da licrtacão encontra-Se discipljnada êm linhas gerais no art. 38,da Lei no 8 666/93, no qual faremos uma comparação entre o" ,equi"itài 
"ontioos 

no"
mcis_os do referido aíigo e a Mrnute oo pairat apresániãoo pãi, ôãi oã'La*"r,Senào vejamos:

Art.38. O pÍocedimonto da licitação será iniciado com aabertura de procêsso administrativo, devidamente
autuado, protocolado e numerado, contendo a autodzaçâo
respectiva, a indicação sucinta dê seu objeto e do recu;sopÍóprio para a despesa, e ao qual 

-serâo 
juntadoi

oportunamente:
l. edital ou convíte e rêspeclivos anexos, quando for o
caso;

h"

"y\,
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ll. comprovante das publicaçôes do edital
Íorma do aí. 2í desta Lei, ou da entrega do

resumido, na
convite [ainda

não alcançou este estágiol;
lll. ato de designação da comissão de licitação do lêiloeiro
administrativo ou oÍicial, ou do responsável pelo convite;
lV. originel dâs propostas ê dos documentos que âs
instruírem [ainda nâo alcançou este estágiol;
V. atas, rêlatórios ê delibêraçóes da comissâo julgadora
[ainda não alcançou este estágio];
Vl. parecêres técnicos ou iurídicos emitidos sobrê e
licitação, dispensa ou inexigibitidadê;
Vll. atos de adjudicação do obreto da ticitaçáo e da sua
homologação [âinda não alcançou este êstágio];
Vlll. .ecursos eventualmente apresentados pelós licitantese rêspectivas manifêstações e decisóes [ainda nâo
alcançou êste e9tágiol;
lX, despacho de anulaçâo ou de revogação da licitaÇâo,
quândo for o caso, fundâmentedo circunstanciadamenie;X. termo de contrato ou ingtrumento equivalente,
conformê o caso.
Xl, outros comprovantes de publicações.
Xll. dêmais documentos relativos à licitaçáo.
Parágrafo único. As minutas de oditais de licitação, bem
como as dos contratos, acordos, convênios ou aiustes
devem sêr previamente examinadas e aprovadaã por
assessorie juridica de AdministraÇâo.

Relatjvamente à Íase interna. MarçalJusten Filh05 indica que ela se destina a:

a) veriricar a nêcessidade e a conveniência de contratação
de terceiros [atualmentê o Estado não possui estrutura
própria para a fabricação do produto solicitado, sendo quea necessidade foi colocada no OÍício que motivara o
presente processol;
b) determinar a presença dos pressupostos legais para a
contratação (inctusive a disponibilidade dJ reéursos
orçamentários);
c)._determinar a prática de prévios indispensáveis á
licitaçáo (quantiÍicaçáo das nêcessidadês administrativas,
avalia_çào de bens, êlâboraçáo de p.oietos básicos etc.);
d) deÍinir o obiêto do contrato e as condiçôes básicas de
contrataçáo;
e) veriÍica os pressupostos básicos da ticitação, deÍinir a
modalidadê e elaborar o ato convocatório da licitação.

' JUSTI:N FtLllO. MaÍçat. côhentíirios à lài de Licibções e conÍatos Ádninistrutirôs_ t3 ed.Dialíica" 2009. p.348. ' ^ 'e Licitações e contratos ÁdninistatitÔs 
" " '* "^t"t 
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,a casu, constata-se a lêgalidadê do pedido, dâ motivação (ratificada pelo
Ordenador de Despesas ao autorizar), dotação orçamentária equivalente ao valor
estimado, identificação da pesquisa de mercado, justificando o preço. ldentifica-se,
ainda, a autorizaçáo para a abertura do processo licitatório (art 38, caparÍ, Lei
Federal n' 8.666/93)

Ato continuo, o arl 40 da Lêi Federal no 8.666/93 traz em seu bojo normas e
condiçôês que devem vigorâr no Edital quando da sua elaboração, no qual se fará a
segurr Uma comparação entre os requisitos contidos nos incisos mencionedos e a
Minuta do Edital âpresentada pela CPL da Câmara. Senâo vejamos:

| - preâmbulo contendo o nome da repartição interessada
e de seu sêtor;
ll - modalidadê; regime de execução e o tipo de licitação;
a menção de que será regida pela Lei n.o 8.666/93; objêto
da licitaçâo de maneira clara e sucinta;
lll - Sanções para o caso de inadimplemento;
lV - local onde poderá ser examinado e adquirido o
proieto básico;
V - sê há projeto exêcutivo disponível na data da
publicaçâo do edital de licitáção e o local ondê possa ser
êxaminado e adquirido; Ínão se aplica ao caso];Vl - condiçôes para perticipaçâo na licitação, em
conÍoÍmidade com os arts. 27 a 31 da Lei n.ô 8.666/93;
Vll - critério para julgamênto, com disposições claras e
parâmetros objetivos;
Vlll - locais, horários e códigos de acesso dos meios de
comunicação à distánciâ em que serão fornêcidos
elementos, infoÍmaçÕes e esclarecimentos relativos à
licitáção ê às condições paÍa atendimênto das obrigaçóes
necessárias ao cumprimento de seu obieto;
lX - [não se aplica ao caso - exigido somente no caso de
licitações internacionaisl;
X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário ê global
(...):
Xl- critério de reajusie (...);
x[ - (VETADO];
Xlll- lnão se aplica ao cagol;
XIV - condiçóes de pagamento (...);
XV - instruções e noínas pala os recursos previstos na
lei;
XVI - condições de recebimento do objeto da licitação;
XVll - outras indicaçôes êspecíficas ou peculiaridades da
licitação;

§2o Constituem
integrante:

anexos do edital, delê fazendo parte

ítdr,"rl'---
lt**x àzz7z.rq
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I - o projeto básico e/ou executivo, com todes as suas
partes, desenhos, especiÍicações e outros complêmêntos;
ll - orçamento estimando em planilhas de quantitativos e
preços unitários;
lll - a minuta do contrato a ser Íirmado entre a
Administração e o licitânte vencedor.

Constam, ainda, na Minuta do Edital: Termo de ReÍerência (Anexo l); Modelo de
Carta CÍedenciâl (Anexo ll), Modeto de Dêctaraçâo (Anexo l); Modelo ãe proposta
Comercial (lV), e Minuta do Contrato (Anexo ú1. Sendo qué, em relaçáo a estas
minutas, nâo há nada que as desmereça.

Em relação â minuta do contrato (Anexo V), tem_se o art.55 da Lei no.8.656/93,
no quar faremos uma comparação entre os requisitos contidos nos incisos dó referido
artigo e â Minuta apresentada pêla CpL Senâo vejemos:

AÉ.55. São cláusulas necessárias em todo contrato asque êstabêleçam:
I - o objeto e seus elementos caractêrísticog;
ll.- o rêgimê dê execução ou a Íoíma de fornecimento;
lll - o prêço e as condiçôes de pagamento, os critérios,
data-basê e pêriodicidadê do reaiustamento de pÍeços, oscflterios de atualização monêtária entre a data do
adimplemento das obrigaÇões e a do êfetivo pagamento;rv -.os- prazos de início de etapas de exécução, de
conclusào, de êntrega, de observaçáo e de receúimento
definitivo, conforme o caso:
V - o.crédito pelo qual corerá a dêspesa, com a indicação
da-classificação Íuncional programáti"á 

" A" 
""tãg;ri"economtca;

Vl - as_ garanties oíerecidas para assegurar sua plena
exêcuçâo. quando exigidas;
Vll -.os direitos e as rêsponsabilidades das partes, aspenalidades cabivêis e os valorês das multas;
Vlll - os casos de rescisão;
lX - o Íeconhecimento dos direitos da Administração, emcaso dê rescisão administÍativa pÍevista no art. ll óesÉ
Ler:
X - as condições dê importação, a data e a texa de câmbiopera_conversão, quando for o ceso [não sê aplice ao
caso];
Xl_- a_ünculação ao edital de licitação ou ao te,?no que aorsp€nsou ou.ã inexigiu, ao convite e à proposta dorcttante vencedor;
Xll - a.legislação aplicávet à execuçâo do contrato eespecialmente aos casos omissos:
Xlll - â obÍigaÇáo do contratado de manter, durante toda aexecução do contrato, em compatibilidade com as

{
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obrigaçóes por ele assumidas, todas as condições dê
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
§ í. (VETADO)
§ 1o (Vetado).
§ 2" Nos çontratos celebrados pela Administração pública
com pessoas Íísicas ou juridicas, inclusive aquelas
domiciliedas no estrangeiro, deverá constar
necessariamente cláusula que declare competente o foro
da sede da Administrâção para dirimir qualquer questão
contratual, salvo o disposto no s 60 do art 32 desta Lêi.
§ 3" t...t.

Nesse diâpasão, observa-se que a Minuta do Contrato em epígrafê contém as
clausulâs necêssárias parâ Íormâção do instrumento publico contátual, conformeprêscreve as normas estabelecidas na Lei Federal.

3. ConsideracõesFinâis:

. Por derradeiro, cumpre salientar que a presenie manrfestaçáo toma por base,exclusivamente, os elementos que conslam, ate " pr"senie jata,-nãl ,rto" ooprocesso administrativo em epígrafe.

^_--.?-:"1rnu, 
á tuz da competencia desta Assessoria Jurídica, não lhe competeadenkar á conveniência e à oporluntdade dos atos praticados no'arbito Oa Ca.araÂ/unrcipar, nem anarisar aspectos de natureza emineÁtemenie té"ni"o-"i,,iin]ltratir".

" DtsPostrrvo:

Ánte aos fatos expostos e análise jurídica realizada pela â Lei n.8.666/1993 ecorí-etalas, enrende-se por opinar nesté parecer qr", àiãntã d"-pi."ãniã 
"nal"",verúrcamos que todo o procedimento administrativó 

"ie-o fi"."-"tã rãríto, u",como a minuta, está em consonância com os ditames da Lei áe Li;ita;ô;;, le;brando-se que as especificaÇôes técnicas e a estrmatrva de custo dizem àip.iio iãnari"" o.responsabilidade exclusiva dos setores competentes.

'/ É o parecer. Sub Censura:
'/ ENCÂMINHAMENÍo:

Encaminhem-se os autos ao ORDENADOR DE DESPESAS desta Câmara paraconhecimento, providências e demajs oetiberaçôes aoieu;*n;. -** *"'

Sáo Bernardo/MA, 20 de janeiro de 2020.

^r'heo(ç5.i,lNA
Ri c a rdo J eiíerso n tttii ;zããiã-

oAB/ A 12.332
Assessor Jurídico da

Câmara Municipal de São Bernardo _MA


