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REF. PROC. ADit. No. 00í/2020

Rêquêrêntê: Câmara Municipaldê São Bernardo
Assunto: Contratação. Edital de Pregão Presencial. Aprovado

PARECER JURÍDICO

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

RELATÓRIo:

Trata-se de procêsso administrativo desencadeado por Olício datado de
02.01.2020, emitido pela Câmara Municipal de São Bernardo, visando a Contratação
de pessoa jurídica para Locação de Veículo para utilização peta Câmara Lilunicipat de
São Bêrnardo/MA.

De relevante, cumpre destacar que consta nos autos, além do Ofício
supracitado, Projeto Básico; Despacho do Presidente da Câmara Municipal de São
Bernardo, dando os devidos encaminhamentos aos setores responsáveis pela
solicitaçáo em tela; Cotaçáo de Preço 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
encaminhou os autos com Portaria que nomeia os membros partjcipantes da comissão
e a minuta do edital de Pregão Presencial, pâra análise e emissão do parecer jurídico
de acordo com os ditames contidos na Lei Federel no 8 666/93

É o breve relatório:

ANÁLIsE DA oEMANDA:

'1. Da Escolha da Modalidade;

As compras ê contrataçôês a serem realizadas pela Admjnistraçâo pública
devem ser revestidas de cuidados e adotar procedimentos samplificados, a Íim de
atender o devido destino dos recursos financeiros, bem 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:

ldenlifica-se a necessidade, motiva-se a contratação, para
então, partir-se para veriÍicaÇão da methor ÍoÍma de sua
pr63tação. Ou sêrâ, a decisão psla contratação direta, por
inêxigibilidade ou dispensa, é postêrior a toda uma etapa
preparatóda que devg ser a mesma para qualquêr caso. A
impossibilidade ou a identiÍicação da possibilidade da
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contratação direta como a mêlhor opção para a
administraçáo, só surge após a êtapa inicial de estudos.
Como a regra gerâl é a licitação, a sua dispensa ou
inexigibilidadê configuram exceçôes. Como tal, poíanto,
não podem ser adotadas antês das pesquisas e estudos
que permitam chegar a essa conclusão.1

Mais especiÍicamente, complementa-set

A modalidade de licitaçâo não é delinida alêatoriamcnte,
ela sêrá Íeita com base no art. 22, dâ Lei ío 8.666/93. Com
rêlaçáo à modelidadê de licitação, sabe-se que o principal
critério para dêÍinir se o administrador utilizará o convite, a
tomada de preços ou a concorrência é o valor estimado do
objeto a ser licitado.,

Segundo Jacoby3 existem dois critérios para deÍinição da modalidade de
licitaçáo, o quantitativo e o qualitativo, sendo que o primeiro leva em considereÉo o
preço estimado do Íuturo contrato e, o segundo, o objeto a ser contratado.

Entrementes, por conseguinte, a adminastração optou pelo procedimento
licitatório na modalidade Pregão, sendo que este pode ser conceituado como:

O procedimento administrativo por meio do qual a
Administração Pública, garantindo a isonomia, seleciona
fornêcedor ou prestador dê serviço, visando à execução de
obieto comum no mercado, permitindo aos licitantes, êm
sessão pública presencial ou virtual, reduzir o valor da
proposta por meio de lanc€s veÍbais ê sucessivos.'

Do conceito exposto, podem-se retirar as principais características do pregâo
(Lei Federal no 10.520/2002), que não só o diferenciam das modalidades licitatórias da
Lei 8.666/93, mas proporcionam maior celeridade e efiécia nas contrataçóes
realizadas por meio desta ferramenta.

Por conseguinte, a modalidade de licitação pregão pode ser realizada, de acordo
com a legislação federal, no modo prêsencial (Dêcreto Federal no 3.555/2000) e no
modo eletrônico (Decreto Federal no 5.450/2005), sendo este ultimo utilizado
preferencialmente.

Entrêmentes, de acordo com o art. 'lo dos referidos Decretos, os mesmos
possuem aplicaçáo tão somente no âmbato da União Federal, não possuindo aplicação
drreta para os demars Entes da Federação
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Sem embargo, identifica-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 Íorma, em se tratando de recurso financeiro não proveniente de
verba federal (fundo-a-fundo ou convênio), não se identiÍica óbice para o aceite de
aplicabilidade da referida norma como sustentáculo integralizado como cláusulas do
Edital (entendido como â normâ base dos participantes no ceítame). Desta via, não há
indicação para aplicar o Decreto Federal no 5.450/2005 (Pregão Eletrônico),
especialmente quanto ao seu art. 4o, sendo este critério de escolha discricionária da
administraÉo pública (critério de conveniência e oportunidade), conÍorme previsáo da
Lei Fedeíàl n" 10 52Ol2Oo2

No que dz respeito à possibilidade de uso do pregão para a contratação de
seNiços advocatícios, já foi pacificado entendimento na jurisprudência do TCU
(Decisão n" 80/1998 - 2a Câmara e Decisão n" 906/1998) e do STJ:

Estando comprovado gue os servlços juridícos de que
necessita o ente público sáo impoftantes, mas não aprcsentam
singulaidade, potque afetos a ramo do direito bastante
disseminado entre os profissionaís da área, e não demonstrcda
a notoiedade dos advogados - em relação aos drversos oulros,
também notórios, e com a mesma especialidade - que
compõem o escritóio de advocacia contratado, decone ilegal
contrataçào que tenha prescindido da respectiva licitaçáo.
(STJ, 2e Twma, REsp 436869/SP, Min. Rel. João Otávio de
Noronha, data dojulqamento: 12,/2005, DJ de 1o/2/2006.)

Portanto, somente nos casos em que enyolva alguma das hipôteses de d,ispensa
ou inexigibilidade, a rcgra que prevalece é a da necessidade de licitação.

2. Da Análise da Minuta do Edital:

A primeira fase da licitaçáo encontra-se disciplinada em linhas gerais no art. 38,
dâ Lei no. 8.666/93, no qLral faremos uma comparaÇáo entre os rêquisitos contidos nos
incisos do referido artigo e a Minuta do Edital apresentado pela CPL da Câmara.
Senáo vejamos:

Art. 38, O procedimento da licitaçâo sêrá iniciado com a
abertura de processo administrativo, dêvidamente
eutuado, protocolado ê numerado, contendo a autodzação
respectiva, e indicação sucinta de seu objeto e do recurso
próprio para e dêspêsâ, e ao qual serão iuntedos
oportunamsnte:
l. edital ou convite e rêspectivos anexos, quando for o
caso;
ll. comprovante das publicações do êdital resumido, na
forma do art 2í desta Lei, ou da entrega do convitê lainda
não alcançou este estágio];
lll. ato de dqsignação da comissão de licitaçáo do leiloeiro
administrativo ou oÍiciâ|, ou do responsávêl pêlo convite; 
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lV. original das propostas ê dos documêntos que âs
instruírem [ainda não alcançou este eságio];
V. atas, relatórios e deliberações da comissáo julgadora
[ainda não alcançou este estágiol;
Vl. pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobrê a
licitação, dispensa ou inexigibitidade;
Vll. atos de adiudicação do objeto da licitação e da sua
homologaçáo lainda não atcançou oste estágio];
Vlll. recursos evêntualmente apresentados pelos licitantese rêspectivas manifêstáçó€s e decisóes Íainda nâo
alcançou estê estágiol;
lX. despacho dê anulaçáo ou de rêvogação da licitaçáo,
quando for o caso, Íundamêntado circunstanciadamente;
X, termo de contrato ou instrumento equivalênte,
conformo o caso.
Xl. outros comprovantes de publicaçóes.
Xll. demais documentos relativos à licitação.
ParágraÍo único. As minutas dê êditais de ticitação, bem
como as dos contratos, acordos, convêniog ou aiustes
devem ser previamente examinâdas ê eprovadaa por
asaessoria juridica da Administração.

Relativamente à fase interna, MarçalJustên Filhos indica que ela se destinâ a:

a) veriÍicar a necessidade e a conveniência da contrataçâo
de terceiros latualmente o Estado não possui êstruturâ
própria para e fab.icação do produto solicitado, sendo que
â necessidade foi colocada no OÍício que motivara o
prosentê processo];
b) detgrminar e presença dos pro3supostos lêgais paÉ a
contratação (inclusivê a disponibilidade de recursos
orçamentários);
c) determinar a práüca de prévios indispensávêis à
licitação (quantificação das nêcessidades administrativas,
avaliâção dê bens, elaboração dê proietos básicos êtc.):
d) deÍinir o obieto do contrato e as éondiçôes básicas de
contratação;
e) veriÍica os pressupostos básicos da licitação, definir a
modalidade ê elaborar o ato convocatório da licitaçáo.

^,- !! , 
r"!. constata-se a iegalidade do pedido, da motivaçáo (ratiÍicada pelo

ordenador de Despesas ao autonzar), dotaÇão orçamentária equivàlente ao valor
estimado, identificâçáo da pesquisa de mercàdo, jultificando o prêço. td;ntifica-se,
ainda, a autorização para a abertura do procesáo ticitatório (aí. 38, iaput, tei
Federal n'8.666/93)

à,'"1.1üi,,ili"'Jtlrl"" 
co'nchlários à Lei tl' Licitações e controtos i1'1lnhisÍratr\os 
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Ato contínuo, o aú 40 da Lei Federal no 8.666/93 traz em seu bojo normas e
condiçôes que dêveít vigorar no Edital quando da sua elaboraÇão, no quel se Íará a
seguir uma comparação entre os requisitos contidos nos incisos mencionados e a
lúinuta do Edital apresentada pela CPL da Câmara Senão vejamos:

| - preâmbulo contêndo o nome de repaÉição intêressada
e de seu setor;
ll - modalidade; regimê dê êxecução e o tipo de licitaçáo;
a mençáo de que será regida pela Lei n.o 8.666/93i obieto
da licitação de maneira clara e sucinta;
lll - Sançôes para o caso de inadimplemento;
lV - local onde poderá sêr examinado e adquirido o
proieto básico;
V - se há proreto executivo disponível na data da
publicação do edital de ticitação e o tocat onde possa ser
examinado e adquirido; [náo se aplica ao caso];
Vl - condiçôes para participação na ticitação, em
conformidadê com os arts. 27 a 3í da Lei n." 9.666/93;
Vll - critério para julgamento, com dispo3ições claras e
parâmetros obiêtivos;
Vlll - locais, horários e códigos de acesso dos meios de
comunicação à distáncia em que serão fornecidos
elemenlos, informaçóes e esclarecimentos relativos à
licitação e às condiçôês para atendimento das obrigações
necessárias ao cumprimento de seu obieto;
lX - [não se aplica ao caso - êxigido somente no caso de
licitaçôes internacionaisJ;
X - o crilério de aceitabilidade dos preços unitário e global
(...);
Xl - critério de reajustê (...);
xI - (VETADO);
Xlll- [nâo se aplica ao caso];
XIV - condiçôes de pagamento (...);
XV - instruçôes e nornas parã os recursos previstos na
lei;
XVI - condiçôes de recêbimento do objeto da licitação;
XVll - outras indicaçôes espocíficas ou pêculiaridades da
licitação;

§? Constituem anexoa do edital, dele Íazendo paÉe
integrante:

I - o proieto básico e/ou executivo, com todas as suas
pertes, desenhos. especiÍicaçôes e outros complementos: n
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ll - oÍçamento estimando em planilhas de quantitativos ê
preços unitários;
lll - a minuta do contÍato a ser firmado entre a
Administração e o licitante vencedor.

Constam, ainda, na lvlinuta do Edital: Termo de Referência (Anexo I); Modelo de
Carta Credencial (Anexo ll), lvlodelo dê DeclarâÇão (Anexo lll); Modelo de proposta
Comercial (lV), e Minuta do Contrato (Anexo V). Sendo que, em relaÇão a estas
minutas, não há nadâ que as desmereça

Em relação à minuta do contrato (Anexo V), tem-se o arL 55 da Lei no,8.666/93,
no qual Íaremos uma comparação entre os requisitos contidos nos incisos do reÍerido
artigo e a Minuta apresentada pela CPL. Senão vejamos:

Art.55. São cláusulas necessárias êm todo contrato as
que estabêlêçam:
I - o objeto e seus elêmentos carâcteristicos;
ll - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
lll - o preço e as condiçôes de pagamento, os critérios,
data-basê e periodicidede do rêaiustamento de preços, os
critérios dê atualização monêtária entre a data do
adimplêmento das obrigaçôês e a do efetivo pagamento;
lV - os prazos de início de etapâs de execução, dê
conclusão, dê entrega, de observação e dê recebimento
deÍinitivo, conÍorme o caso;
V - o crédito pelo qual correrá a despesa,
da classificação funcional programática
econômicâ;
Vl - as garantias oÍerccidas
execuçáo, quando êxigidas;

§ 1o (VETADO)
§ lô (Vetado).

com a indicação
e da categoria

para assegurar sua plena

Vll - os direitos e as rêsponsabilidades des partes, as
penalidades cabíveis e os valores das multas;
Vlll - os casos de Íescisão;
lX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em
caso de rescisão administrativa prevista no aí. 77 desta
Lêi;
X - as condições de importação, a data e a taxa dê cámbio
para conversão, quando Íor o caso [não se aplica ao
caso];
Xl - a vinculaçáo ao edital de licitação ou ao termo que a
dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do
licitante vencedor;
Xll - a legislaçâo aplicável à execução do contrâto e
egpecialmente aos casos omigsos;
Xlll - a obrigação do contratado dê manter, dorante toda a
execução do contrâto, em compatibilidade com as
obrigaçôes por ele assumidas, todas as condiçôes de
habilitação e qualificação exigidas na licitação,

a&ll
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§ 20 Nos contratos celebrados peta Administraçáo púbtica
com pessoâs Ítsicas ou jurídicas, inclusive aquelas
domiciliadas no êstrengeiro, deverá constâr
necessariamente cláusula que declarê competentê o foto
da sede da Administração para dirimir qualquer questão
contratual, salvo o disposto no s 60 do art.32 desta Lei_
§ 3't...t.

Nesse diapasão, observa-se que a Minuta do Contrato em epígíafe contém as
clâusulas necessárias pâra formação do instÍumento publico contratual, conforme
prescÍevê as normas estabelecidas nâ Lei Fedêral.

3. ConsideÍacôesFinais:

Por derradeiro, cumpre salientar que a presênte manifestação toma por base,
exclusivamente, os elementos quê constam, até a presente áata, nos autos do
procêsso âdministrativo em epígraÍe.

Destarte, à luz da competência desta Assessoria Jurídica, não lhe compete
adentÍar â conveniência e à oportunadade dos atos praticâdos no âmbito da CámaÍa
l\4unicipal, nem analisar aspectos de natureza emine;temente técnico_adminiatrativa.

DrsPosrTlVo:

Ante aos fatos expostos e análise jurídica realizadâ pela a Lei no 8.666/i993 ecorrelatas, entende-se por opinar nestã parecer que, diante à, 
-pr"aàniã' 

"naria",verificamos que todo o procedimento administrâtivo aie o presentã ,oÁãnto, 0".como a minuta, está em consonância com os ditames da Leaàe LicttaçOài, fmoranoo-se quê as especificações técnicas e a estimativa de custo dizem respeito à ànárise deresponsabilidade exclusiva dos setores competentes.

r' É o parecer. Sub Censura:
'/ ENCaM|NHAMENTo:

Encaminhem-se os autos ao OROENADOR DE
conhecimento, providências e demais deliberações ao

DESPESAS desta Cámara para
seu cargo.

Sâo Bêrnardo/MA, 26 de janêiro de 2020.
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Assessot Juridico da
Câmara Municipal de Sào Bernardo -MA


