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Requerênte: Câmara lúunicipal de
Assunto: Aquisição de Mobiliário
Aprovado.

São Bernardo
Análise de Minuta de Edital de Pregão Presencial

PAREcER JURiotco

Para melhor compreensão didática, este parecer divide-se em Relatório.
Análise da Demand4 Dispositivo e Encaminhamento.

RELAÍÓRIo:

Trata-se de processo administrativo desencadeado poÍ memorando datado de
06.0í.2020, emitido pela Câmara Municipal de Sáo Bernardo, para Contratação de
pessoa juridica visando a aquisição de Material permanente do tipo lúobiliário de
interesse da Câmara Municipal de São Bernaído (irA).

De relevante, cumprê destacar que consta nos autos, além do Memorando
supracitado, Projêto Básico; Despecho do presidente da Câmara Municipat de São
Bernardo, dando os devidos encaminhamentos aos setores responsáveis pela
sôlicitaçáo em tela; Cotação de preço com planilha de preços;' Despacho da
Contabilidade juntando a Dotação Orçamentáraa para viabitidade do pteito.

Por último, certifica-se que a Comissão permanente de Licitaçáo _ CpL
encaminhou os autos com Poíaria que nomeia os membros participantês áa comissão
e a minuta do edital de Pregáo Presencial, para análise e emissão do parec€r juridico
de acordo com os ditames contidos na Lei Federal no. 9.666/93

E o breve relatório:

ANÁLISE DA DEMANoÂ:

l. Da Escolha da Modatidade:

. As compras e contratações a serem realizadas pela Admanistração pública
devem ser revestidas de cuidactos e adotar procedimentos simplificadol, a fim dê
atender o devido destino dos recursos financeiros, bem como a devida aplicaÉo.
Partindo dessa premissa, a questáo da escolha da modâlidade de Licitação ã o
primeiro passoi assim norteia a jurisprudência do TCU:
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ldentiÍica-se a necessidade, motiva-se a contrataçâo, para
então, partir-se para veriÍicaçâo da melhor Íorma de sua
prestaçâo. Ou seia, a dêcisão pela contratação direta, por
inexigibilidade ou dispensa, é posterio. a toda uma etapa
preparatória que devê sêÍ a mesma pare qualquer caso. A
impossibilidade ou a identificação da possibilidade da
cont.âleção dirota como a melhor opção para a
administração, só surgê após a etapa inicial de estudos.
Como a regra geral é a licitação, a sua disp€nsa ou
inexigibilidade conÍiguram exceçôes. Como tal, portanto,
nâo podem aea adotadas antês das pêsquisas ê eatudos
que pêrmitam chegar a êssa conclusão.j

Àrais êspecaficamente, complementa-sê:

A modalidade de licitação não é definida alêato.iamente,
ela será feita com base no art, 22, da Lei nô 8.665/93. Com
relação à modalidade de liciteção, sabe.se que o p.incipal
critério parâ deÍinir se o administrador utilizará o convid, a
tomade de preços ou a concorrência é o valor estimado do
obiêto a sêr licitedo.2

Segundo Jacoby3 existem dois criterios para definição da modalidadê de
licitação o quantitativo e o quâlitativo, sendo que o primeiro leva em considêração o
preço estimado do futuro conkato e, o segundo, o objeto a ser contratado.

. .. . Fntremêntest por conseguinte, a administraÉo optou pelo procedimento
licitatório na modalidade pregã0, sendo que este pode ser conceituado como:

O procedimento administrativo por meio do qual a
Administração pública, garantindo a isonomia, seleciona
fomecedor ou prestador de sêrviço, visando à execução de
objeto comum no mercado, permitindo aos licitantês, em
sessáo pública presencial ou viÉual, reduzir o valor da
proposta por meio de lances verbais e sucessivos.!

.. _Do conceito exposto, podem-se retirar as principais características do prêgão
(Lei Fe-d-eraln. 10.520/2002), que não só o diferenciam aas moaatiOaààs ttiiaiOrias AaLei 8.666/93, mas proporcionam maior celeridade e eficácia nã" 

"ãntr"t"ç0""realizadas por meio desta ferramênla

' lCU. Acórdúo n.994/2006. plorário, Rel. Min. UbiEtm Â8uie.: TCU. 
^córdào 

n.l0l/2004.
' t LR N AN DLS. J. U ltob\ . .oaiàtoçÍio Diraa s.tu I t. oçào. Beto Hoúon re: rorum. 200E. p. I J0.T.FERN^N-D[S. Jorge Utissês Jacoby srsrem dc Resistro de prcços e presâo prc*icial e et;ônic;. z. €d. BeloHorizonlc. FótuÍL 2006. p.155
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com a legislaÉo íederal, no modo presencial (Decreto Federal n.3.S5S/2OOO) e no
modo eletrônico (Decreto Federal no S.450/2OOS), sendo este último utitizado
prêfêrêncialmênte.

Entrementes, de acordo com o art. 1o dos rêferidos Decretos, os mesmos
possuem aplicâção tâo somente no âmbito da Uniâo Federal, não possuindo aplicaçáo
direta para os demais Entes da Federação.

Sem embârgo, identiÍica-se que o preâmbulo do Edital aponta como fundamento
legal do procedimento licitatório o Decreto que rege o pregão presencial, no
3.555/2000. Dessa forma, em se tratando de recurso financeiro áão proveniente de
verba federal (fundo-a-fundo ou convênio), nâo se identifica óbice para o aceite de
aplicabilidade da reÍerida norma como sustentáculo integralizado como cláusulas do
Edital (entendido como a norma base dos participantes no ceíame). Desta via, não há
indicação para aplicar o Decreto Federat no 5.450/2005 (pregão Etetrônico),
especialmente quanto ao seu art. 40, sendo este critério de escôlha discricionária da
adminiskação pública (critério de conveniência e oporiunidade), conforme previsâo da
Lei Federal no'10.520/2002.

_ 
No que dâ respeito à possíbílídade de uso do pregão para a contratação de

seíviços aduocatícios, já foi pacificado entendimento na jurisprudência dõ TCI)
(Decisáo na 80/1998 - 2a Câmara e Decisão no 906/1gg|) e do'STj:

Estando compÍovado que os seryriços jurÍdicos de que
necessita o ente público são impoftantes, mas náo apresentam
singulaidade, porque afetos a ramo do direito bastante
disseminado enlíe os proÍissionais da área, e não demonstrada
a notoiedade dos advogados _ em relaçáo aos d,Versos ouÍros,
também notórios, e com a mesma especialidade _ que
compõem o escritório de advocacia contratado, decorre itegat
Çontratação que tenha prescindido da respectiva licitaçáo.
(STJ,2" Turma, REsp 436A69/Sp, Min. Ret. Joáo Otávio de
Noronha, data do julgamento: 6/1ZJ2OOS, DJ de 1o/Z2006.)

Portanto, somente nos casos em que enyolya alguma das hipôteses de dlspersa
ou inexigibilidade, a regra que prevalece é a da necessidade de ticitação.

2. Da Análise da Íúinuta do Editat:

. . A primeira fâse da licitaÉo encontra-se disciplinada em linhâs gerais no art. 3g,
da Lei no. 8.666/93, no qualÍaremos uma comparação entre os requisitos contidos nos
mcis-os do referido artigo e a Minuta do Editâl apresêntado pela CpL da Câmara.
Senão vejamosi

Po. conseguinte, a modatidade@o

Art. 38. O procedimento da ticitação será iniciado com a
abertura de processo administrativo, devidamente
autuado, paotocolado e numerado, contendo e autorização

@$y
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rêspectiva, a indicaçâo sucinta dê sêu obieto e do rêcurso
próprio para a despesa, e ao qual serão juntados
oportunamente:
l. êditâl ou coívitê ê respectivos ânexos, quendo for o
caso;
ll. comprovante da9 publicações do edital rêsumido, na
forma do art. 21 desta Lei, ou da entrega do convite [ainda
não alcançou oste esÉgiol;
lll. ato de designação da comissão de licitação do leiloeiro
administrativo ou oÍicial, ou do responsável pelo convitê;
lV. original das propostas e dos documentos quê as
instruirem [ainda não alcançou este estágiol;
V. atás, rêlatórios e dêlibêraçóês da comissão ,ulgadora
[ainda não alcançou este estágio];
Vl. pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a
licitação, dispensa ou inexigibitidade;
Vll. atos de adiudicação do objeto da licitação e da sua
homologeção Íainda não alcançou estê estágio];
Vlll. rêcursos eventualmente apresentados pelos licitantes
e Íespectivas manifestações ê decisões [einda náo
alcançou este estágio];
lX. despacho de anulaçáo ou de revogação da licitação,
quando Íor o caso, fundamentado circunstanciadamente;
X. termo dê contrato ou instrumento êquivalente,
conforne o câso,
Xl. outros comprovantes dê publicaçóes.
Xll. demais documentos relativos à licitação.
Parágrafo único. As minutas de editaig de licitâção, bem
como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes
dêvem ser previamente examinadas e aprovadas por
assessoria iurídica da Adminigtraçáo.

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

a) veriÍicer a necessidade e e conveniência da contratação
de terceiros latualmente o Estado não possui estrutura
própria para a Íabricação do produto solicitado, sendo que
a necessidade Íoi colocada no OÍiclo quê motivâra o
presênte processol;
b) determinar a presença dos pressupostos legais para a
contratação (inclusivê a disponibilidede de rêcursos
orçamentários);
c) determinar a prática de prévios indispensáveis à
licitação (quantiÍicação das necessidades administrativas,
avaliaçáo de bens, elaboração de projetos básicos etc.);

i.llisll:N lill-llo. Múçl ( onenütut à Lei de t,iciiações. (-aturdtos Á.ltuinisttoítros. l] cd Sto pauto:
DialaricÀ 2009. p 1.18
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d) definir o objeto do contrato e as condiçôes básicas de
contratação;
e) veriíica os pressupostos básicos da licitação, definir a
modalidade ê elaborar o ato convocatório da licitação.

^ ln .casu, constata-se a legâlidade do pedido, da motivação (ratificada pelo
Oídenador de Despesâs ao autorizar), dotação orçamentáriâ equivalente âo valor
estimado, identificação da pesquisa de mercado, justiíicando o preço. ldentiÍica_se,
ainda, a autorização para â âbertura do processo licitatório (aÉ.3g, capuf, Lei
Federal no 8.666/93)

Ato contínuo, o art. 40 de Lêi Fêderal no 8.666/93 traz em sêu bojo normas e
condiçôes que devem vigorar no Edital quando da sua elaboração, no qúal se fará a
seguir uma comparação entre os requisitos contidos nos inciaos mêncionados e a
Nlinuta do Edital apresentada pela CpL da Câmara. Senão vejamos:

I - preâmbulo contendo o nome da .epartição interessada
e de seu setor:
ll - modalidadê; regime de erecução e o tipo de licitação;
1 menção de que será regida pela Lei n.o 8.666/93; obiêto
da licitação de maneiÍa çlara e sucinta;
lll - Sanções para o caso de inadimplemento;
lV - local onde poderá sêr examinado e adquirido o
proiêto básico;
V - sê há proieto executivo disponível na data da
publicação do edital de licitação e o local onde possa ser
examinado e adquiÍido; [nào se aplica ao caso]:Vl - condiçóes parâ participação na tiaitaçáo, em
conformidade com os arts. 27 a 3í da Lei n..9.666/93;
Vll - cÍitério para julgãmento, com disposições cleras e
parámetros objetivos;
Vlll - locais, horários e códigos de acesso dos meios de
comunicaçâo à distáncia êm quê seÍão fornêcidos
êlementos, informaçô€s e êsclarecimentos relativos à
licitação e às condiçóes para atendimento das obrigaçôes
necessárias ao cumprimento de seu obieto;
lX - [nâo se aplica ao caso - exigido somente no caso de
licitaçóes ioternacionais];
X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e globat
(...);
Xl- critério dê rearuste (...);
xI - (VETADO);
Xlll - lnão se aptica ao caso];
XIV - condiçóes de pagamento (...);
XV - instruções e normas pala os Íecursos previgtos na
lei;
XVI - condiçóes de recebimento do obieto da licitacão:

n \' í,é2râ:
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XVll - outras indicações espêcifica9 ou peculiaridades da
licatação;

§2' Constituem anexos do edital, dele fazendo parte
integrante:

l- o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas
partês, desenhos, especificaçôes e outrog complomentos;
ll - orçamento êstimando êm planilhas de quantitativos e
preços unitários;
lll - a minuta do contrato a ser ÍiÍmado entre a
Administração e o licitante vencedor.

Constam, ainda, na Minuta do Edital: Termo de Referência (Anexo l); Modelo de
Carta Credencial (Anexo ). Modeto de DectaraÇão (Anexo fl) Íi4odelo ãe proposta
Comercial (lV), e Minuta do Contrato (Anero t). Sendo que, em relaçáo a estas
minutas, não há nada que as desmereça

Em relação à minuta do contrato (Anexo V), tem-se o art. 55 da Lei n..8.666/93,
no qual farêmos uma comparação entre os rêquisitos contidos nos incisos do referido
artigo e a Minuta apresentada pelâ CpL. Senão vejamosl

Art.55. São cláusulas necessárias êm todo contrato as
quê estabeleçam:
l - o obieto e seus elêmentos caracteríslicos;
ll - o regime de execução ou a forma de Íornecimento;
lll - o preço e es condiçôes de pagamento, os critérios,
data-base e periodicidade do .eajustamento de preços, os
cntêr,os de atualizâçâo monetária entre a deta do
adimplemênto des obrigações ê a do efetivo pagamento;
lV - os prazos de inicio de etapas dê exãcução, de
conclugão, de entrege, dê observeção e dê rêcebimento
definitivo, confo.me o caso;
V - o crédito pelo qual correrá e despesa, com a indicação
da classiÍicaçâo Íuncional programática e da categória
economtca;
Vl - as gârantiag oferêcidas paÍa assegurar sua plêna
exêcuçáo, quando exigidas;
Vll - os direitos ê as rêsponsabilidadês das pertes, es
penalidades cabiveis e os valores das multas;
Vlll - os casos de rescisãoi
lX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em
caso de rescisâo administrativa prevista no art. 7, desta
Lei;
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X - as condições dê importaçâo, a data ê a taxa de câmbio
para conversâo, quando íor o caso [não se aplica ao
casol;
Xl - a vinculação ao editel de licitaçâo ou ao termo que a
dispensou ou a inexigiu, eo convite e à proposta do
licitante vencedor;
Xll - a lêgislação aplicável à execução do contrato e
espêcialmente aos casos omissos;
Xlll - a obrigaçâo do contratado de manteÍ, durante toda a
exêcução do contrato, em compatibilidâde com as
obrigaçôes por ele assumidas, todas as condiçóes dê
habititação ê qualificação exigidas na ticitação.
§ 1. (VETAOO)

s ío (Vetado).
§ 2o Nos contratos celebrados pela Administraçáo pública
com pessoas fisicas ou juridicas, inclusive aquelas
domiciliadas no estrangeiro, deverá constar
necêsseriamênte cláusula que declare competente o foro
da sede da Administração para dirimiÍ qualquer questão
contratual, salvo o disposto no § 60 do art.32 desta Lêi.
§ 3. t...t.

. Nesse diapâsão, observâ-se quê a Minuta do Contrato em epígrafe contém as
cláusulas necessárias para formação do instrumento público cont;tual, conforme
prescreve as normâs estabelecidas na Lei Federal.

3. ConsideracóêsFineis:

Por de.râdeiro, cumpre salientar que a presente mênifestação toma por base,
exclusivamente, os elemêntos que constam, até a presente áata, nos autos do
processo administrativo em epígrafe

. Destartê, à luz da competência desta Assessoria Jurídica, não lhe compete
adentrar à conveniênciâ e à oportunidade dos atos praticados no'âmbito Ja Câmara
Municipal nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico_administrativa.

:ffi

DrsPosrrvo:

Ante aos fatos expostos e análise jurídica rcalizada pela a Lei no g.666/1993 e
correlatas, entende-se por opinar neste parecer que, diante Oa preseniã anátise,
verificamos que todo o procedimento administrativo 

"ie 
o pr"""né rnárãnto, 0",

como a minuta, está em consonância com os ditames da Lei áe Ltcitaçôes, lembrando_
se que as especúlcaçôes técnicas e a estimativa de custo dizem resp;tto á análise de
responsabilidadê exclusiva dos setores competentes.

" É o parecer. Sub Cênsura:

" ENcaMtTiHAMENTo:
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Encamrnhem-se os autos ao ORDENADOR DE DESpESAS desta Câmara para
conhecimênto, providências e demais deliberaçóes ao seu cargo.

São Bernardo/MÂ, 29 dê jânêiro de 2020.

oAB/MA 12.332
Assessor Ju dico da

Câmara Municipal de Sáo Bemardo -MA


