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PREGÃO ELETRÔNICO N" O4/2022-PMSM

Processo Administrativo ne 260 722 7 5Z 3 /2 02 2 -PIUSM

Assunto: Contratação. Edital de Pregão Eleffinico - SRP

Para melhor compreensão didática, este pareeer dívide-se em RelatórÍo, Análise do

Demanda, Dispositivo e Encaminhomentg.

RELAnóNa

r. . Trata-se de processo administrativo, com.o o-b-jetivo de REGISTRO DE

PREÇOS PARA EYENTUAL CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARÀ FORNECIMENTO

DE PNEUS E ACESSóRIOS PARA OS VEÍCULOS DO MÜNÍCIPIO DE SANTANA DO

MÁNANHÃO-MÀ

De relevante, cumpre destacar que consta nos autos, além': de

Scilicitação de Despes4 fusüficaüva da Solicitação,.Termo de Referência; Despacho

dQ Ordenador de despesa, autorizando a solicitação supracitada; Despacho para os

dgvidos encaminhamentos aos setores competentes para a aquisição em tela;

Planilha de preços obtida perante pesquisa no banco do preços, bem como

Declaração de adequação Orçamentária e Financeira. CertiÍicando-se ainda, que a

Comissão Permanente de Licitação (CPL) iuntou aos autos, Decreto que nomeia o

Pregoeiro Oficial e minuta dê Edital com anexos, para conhecimento, análise e

emissão de parecer jurÍdico por parte. desta Procuradoria Geral, de acordo com os

ditames contidos na Lei Ne 8.666/1993 e do Decreto Federal 10.024/2079 c/c
7.892/73 e LC 723/2006.

É o rÊlato do essencial Opinamo*

1. Analise nrévia da Procuradoria

Este parecer limitar-se a analisar a regularidade do procedimento

sob a ótica jurídica, vale dizer, esta Procurâdoria não se imiscui no juízo de

conveniência e oportunidade da Contratação, assim como não possui conhecimento
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aprovadas por asséssorta

técnico para analisar as informações técnicas que deverão ser atendidas pela futura
contratante.

A prévia análise dos contratos pela Procuradoria é uma imposição da

Lei 8.666/93, que assim dispõe:

ArL 38. O procedimento do licitação será iniciado com a

abertura de processo administrativo, devidamente autuado,

rotacolodo e numerado, contendo a autorização respectiva, o

das contrabt acordos, convên ou ajustes devem ser

previamente examinadas e

jurídica da AdminÍstração.

Tal exigêícia tem por obietivo prevenir a produção de atos

ir:'egulares, que possam ser questionados e até mesmo anulados posteriormente.

Também visa afastar,,,condições que preiudiquem a competividade, acarretando

prejuízos aos coftes públicos.

'. Desse modó, a atuaÉo da Procuradoria do Município de Santana do

Maranhão, tem por missãq. proteger o patrimônio público de qualquer cláusula ou

condição jurídica que frustre a busca da proposta mais vantâjosa ou que implique

em responsabilidade civil por prática de ilícito.

2. Da Escolha da ModaliCade

As compras e con as pela Administração

fim de atender o deüdo destino dos recursos financeiros, bem como a devida

aplicação. Partindo dessa premissa, a questão da escolha da modalidade de Licitação

ó o primeiro passo; assim norteia a jurisprudência do TCU, Ín veráÍs:

Identifica-se a necessidode, motiva-se a contratação, para

então, partir-se para verificação da melhor forma de sua

prestação. Ou seja, a decisão pela contratação direta, por
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inexígibilidade ou dispensa, é posterior a toda uma etapa

preparatória que deve ser a mesma pora qualquer caso. A

impossibilidade ou a identificação da possibílidade da

contratação direta como a melhor opção para a administroção,

só surge após a etapa inicial de estudos. Como a regra geral é a

licitação, a sua dispensa ou inexigibilidade configuram

exceções. Cc|mo tal, portanto, não podem ser adotodas antes

das pesquisos e ertados que pemÍtam.chegar a essa conclusão.1

Mais especifi camente, complementa-se:

A màdalídade de licitação não é definida aleatortamênte, ela

será feita com bttse no art- 22, da Lei ns 8.666/93. Com relação

à modalidade de licitação., sabe-se.que o princípal citérío para

definir se a administrador utilizará o convite, a tomada, de

preços ou a concorrêncía é o valor estimado do objeto a ser

Iicitado.2

', Segundo |acoby3 existem dois critérios para definição da modalidade

de licitação, o quanütativo e o qualitativo, sendo, que o primeiro leva ,:em

consideração o preço ettimado do futurq contrato e, o segundo, o objeto a, ser

contratâdo.

0 procedÍmento qlm4ístrativo por meÍo do qual a

eaminiitraiao Púbííca,' garantindo a isonomia, seleciona

fornecedor ou prestador de serviço, vÍsando à execução de

objeto comum no mercado, permitindo aos licitantes, em sessã.o

pública presencial ou virtual, reduzir o valor da proposta por

meio de lances verbais e sucessÍvos.a

1TCU. Acórdão ns 994/2006, Plênáfio, Rel. Min. Ubiratan Aguiar.
, TCU. ÁcóIdão no 103/2004.
3 FERNANDES, I. U. lacoby, ContratãÉo Direta sem Licitação. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 130.
4 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Sistema de Registo de Preços e pregão presencial e eletrônico. 2. ed. Belo
Horizonte: Fórum, 2006. p.45s.

Av. Gov. Rosêono Sornêy, N" I O0O, CEP, ó5.555-000- Cênlro - Sonlono do Moronhõo - MA

Entrementes, por conseguintê, a administração optou pelo

procedimànto licitatório na modalidade Pregão, sendo que este pode ser

conceituado como:
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Do conceito exposto, podem-se retirar as principais caracterísücas do

pregão [Lei Federal n0 10.520 /2002), que não só o diferenciam das modalidades

licitatórias da Lei 8.666/93, mas proporcionam maior celeridade e eficácia nas

contratações realizadas por meio desta ferramenta.

Por conseguinte, a modalidade de lÍcitação pregão pode ser realizada,

de acordo com a legislação federal, no modo presencial fDecreto Federal nq

3.555/2000) e no modo eletrônico (Decleto,,Federal ne 70.024 / 79), sendo este

último utilizâdo prefelencialmente.

Entrementes, de acordo com o arL 1e dos referidos Decretos, os

mesmos possuem aplicação tiio somente no âmbito da União Federal, não possuindo

aplicação" dirêta pará- os,'deúais Entes da Federação. Assim. seído,'dever-se-ia

aplicar a legislação múnicipal, no entanto, não há regulamentação específica sobre a

temáüca no Município de §antana do Maranhão - MA

Sem embargo, identifica-se que o preâmbulo do Edital aponta como

fundamento legal do procedimento licitatório a tei n' 10.520, de 17 de julho de 2002,

orr Decreto Federal ne lü.024/79, a Lei 123 /2006 e'pela Lei 8.666/93. Não se

identifica óbice parâ o aceite de aplicabilidade da referida norma como sustenúculo

integralizado como cláusulas do Edital fentendido- como a norma base dos

participantes no certame).

Desta via, verifica-se que a CPL, optou pela modalidade do pregão

eletrôíico, sendo este critério de escolha discricionária da administração pública

(critério de conveniêncía e opartunidadeJ, sendo realizado nos autos pelo pregoeiro

despacho motivado justificando a.escolha da referida modalidade.

A primeira fase da licitação enconrra-se disciplinada em linhas gerais

no art. 38, da Lei nq.8.666/93, no qual faremos uma comparação entre os requisitos

conüdos nos incisos do referido artigo e a Minuta do Edital apresentado pela CPL/

Comissão Permanente de Licitáção. Senão vejamos:

ArL 38. O procedimento da licitação será iniciado com a

abertura de processo administrativo, devidamente autuodo,
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protocolado e numerad,o, contendo a autorização respectiva, a

indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a
despesa, e ao qual serdo juntados oportunamente:

L edital ou convíte e respectivos anexos, quando for o caso;

II. comprovante das publicações do edital resumído, na forma
do arL 2.L.,desta Lei;. sv Qs entrega do convite ainda não

alcançou este estágio;
:' I. ií:to de: dest§naçãii datiomissão de llcitaçõo do leiloeiro

administrativo qu oficial, ou do r*ponsável pelo convite;

lV, oàgínal dos propostas e ilos documentos que as instruírem

ainda nôo alcançou este estógio;

V. atas, relatórios e deliberações da comissão julgadora ainda

não alcançou este estagio;

VL pareceres té.fnicoE, ou jurtdicgs emitidos sobre a licÍtação,

dispensa ou inexig i bilÍdade ;
WL atos de odJudicàção ':ilo objeto da licitaçào e da sua

homologação aínda não alcançou este estágio;

YllL recursos àentualmente apresentodos pelos licitantes e

.respectivas manifestações e deciSes [ainda não alcançou este

estágio;

tX despaiho de anulação oi de revogação da licitação, quondo

for o caso, fundamentado circunstunciadamente;

X. termo de contrau ou Ínsürumento equivalente, conforme o

coso. : , :

Xl. outros comprovantes de publícações.

Xll. demak doamentôs relativos.à licitação.

.,,1,,,,,:Par§gmf.o;;',$niçp.,,As ll..inut§,de,§dilai§',,§g lícitação, bem como

as dos con*otos, acordol' convênios ou ajustes devem ser

previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica

da Administroção.

Relativamente à fase interna, Marçal Justen Filhos indica que ela se

destÍna a:

5 JUSTEN FIIHO, llarçil. Comentiários à Lei de Licitações e Contratos Adminislmtivos. 13 ed. São Paulo
Dialética, 2009. p. 348.
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se fará a

mencionad

Licitação. S

o NHÃO

a) verificar a necessidade e a conveniência da contrdta çoo'dc.-
terceiros atualmente o Município não possui estrutura própria

para a fabricação do produto solicitado, sendo que a

necessidade foi colocada no Oficío que motivara o presente

processo;

b) determinar a presença dos pressupostos legais paro a

contratação (inclusive a disponibilidade de recursos

orçamentários); ' '
c),determínar a prática de pr-evios::indispensáveis à licitação

(q4antificação das necessidades odmínistrativas, avaliação de

bens, elaboração de projetos btisicos etc);

it) definir o objeto do conúato e as condições básicos de

contratação;

e) vertfica os pressupostos btisícos da licitação, definir a
modalidade e elaborar o ato convocatório da licitaçõo.

ntâda oPe

nos incisos

rmanente de

In casu, constata-se a legalidade do pedido, da motivação [ratificada
pelo Ordenador de Despesas ao autorizar), identificação da pesquisa de mercado,

iustificando o preço. ldenüfica-se, ainda, a autorização para a abertura do processo

licitatório.

ldentifica-se, ainda, a autorização para a aberturâ do processo

licitatório (arL 38, caput, Lei Federal nc 8.666/93) e a portaria que nomeia o

Pregoeiro.

I - preâmbulo contendo o nome da repartição interessada e de

seu setor;

II - modalidade; regime de execução e o tipo de licitação; a

menção de que será regida pela Leí n.e 8.666/93; objeto da

licÍtação de maneira clara e sucinta;

Ill - Sanções para o caso de inadimplemento;
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IV - local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto

brisico;

V - se há projeto executivo disponível na data da publicação do

edital de licitação e o local onde possa ser examinado e

adquirido; não se aplica ao caso;

VI - condíções para participação no licituçAo, em conformidade

com os arts. 27 a 37 da Lei n.e 8-666/93;

V - crttério pora julgamento, com disposições cloras e

parâmeüos objetivos;

VIll - locaís, horárÍos e códigos de acesso t)os meíos de

comunicação à dístÂncia em que serão forneeidos elementos,

informações e escldrecÍmentos relativos à licitação e às

condíções para atendimento das obrigações necessárias ao

cumprimento de seu objeto;

IX - lnão se aplica ao caso - exigido somente no caso de

I i ci to ç õ e s i nte rn a c ionai sl ;
X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global (.,.);

XI - critério de reajuste (...);

xil - uErADo);
Xlll - [nao se oplica oo coso];

XIV - condições de pagamento (,,.);

XV - instruções e normas paro os recursos previstos na lei;

XVI - condições de recebimento do objeto da licitação;

XVII - outras indicações específicas ou peculíaridades do

licitação;

:'
e Cons'tituem anexos do eQital,.delefazendo parte integrante:

I - o picijetci:'bá§tb eihiu éiiécutivo, com todas as suas partes,

desenhos, especiJicações e outros complementos ;
ll - orçamento estimando em planilhas de quantitativos e

preços unitárÍos;

Ill - a minuta do conÚato a ser rt.rmado entre a Administração

e o lÍcitante vencedor.
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Constam, ainda, na Minuta do Edital: ANEXO I - Termo de

Referência; ANExo II - Minuta da Ata de Registro de Preços e ANEXO vII -
Minutâ do Contrato, sendo que, em relação a estas minutas, não há nada que as

desmereça-

Em relação à minuta do contrato, tem-se o arL 55 da Lei nq. 8.666/93,

no qual faremos uma comparação entre os requisitos contidos nos incisos do

referido artigo e a Minuta apresentada pela CPL/Comissão Permanente de Licitação.

Senão veiamos:

Art 55. São cldusulas necessárias em tndo controto as que

estabeleçam:

I - o objeto e seus elementos característicos;

Il - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
Ill - o preço e os condíções de pagamento, os critérios, data-base

e periodicidade do rg.ojus.tamento de preços, os critérios de

atualização monetáría entre a data do adimplemento das

obrigoçôes e a do efetivo pagamento;

lV - os prazos de..início de etapas de execução, de conclusão, de

entrega, de observaçdo e de recebimento definiüvo, conforme o

coso;

.v - o crédito pelo qual correrá q despesa, com a indicação da

ctassificação funcÍonal programática e da cotegoria

econômico;

VI - as garqntías gferecidas para assegurar sua plena execução,

quondo extgfilas;

VII - os direítas é as "responsabilidades das partes, as

penalidades cabfueis.e os valores.das rllultrrs;
V|II - os casos de rescisão;
'IX - a:iecottheciiitenai doi:tlireítas ilil:' Admi nistração, em ceso

de rescisão administuTrtiva,prevísta no art. 77 desta Lei;

X - as condições de importação, a data e a taxa de cdmbio para

conversão, quando for o caso não se aplica ao caso;

Xl - a vínculação ao edÍtal de licitação ou ao termo que a

dÍspensou ou a Ínexigiu, ao convite e à proposta do licitante

vencedor;

XII - a legislação aplicável à execução do contrato e

especíalmente aos casos omÍssos;
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dirimir qualquer questão cantratual, salvo o disposto no § 60

do art 32 desta Lei.

§ sn [...].

Nesse diapasão, observa-se que a Minuta do Contrato em epígrafe

contém as cláusulas nccessárias para formação do instrumento público contratual,

conforme prescreve a norrna supracitada.

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a

execução do contrato, em compaübilidade com as obrigações

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e

qua I ificação exíg ido s na licítação.

§ 1' UETADO)

§ 1e (Vetado).

§ 2e Nos contratos celebrados pela Administroção Pública com

pessoas {tsicas ou jarídíças,,.inclusive aquelas domiciliadas no

eslTangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que

dedare competente o foró" da sede da Administração paro

, Por derradeiro, cumpre salientar que a presente manifestação toma

por base, exclusivamentê, os elementos que constâm, até a presente data, nos autos

do processo administraüvo em epígrafe.

Destarte, à luz da competência desta Procuradoria Geral, não lhe

compete adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito

da Prefeitura Municipal, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-

administrativa e muito menos fiscãlizar a execuçãO do contrêto.

Dsposnruo

Ante aos fatos expostos e análise jurídica realizada a luz da Lei na

8.666/1993 e correlatas, entende-se por OPINAR neste parêcer que, diante da

presente análise, verificamos que todo o procedimento administrativo até o

presente momento, bem como a minuta, está em consonância com os ditames da Lei

de Licitações, lembrando-se que as especificações técnicas e a estimativa de custo

dizem respeito à análise de responsabilidade exclusiva dos setores competentes,

bem como a fiscalização da execução do contrato.

Das Consideracôes Finais4
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É o parecer, salvo methor iuízo.

Enceurtnlueuro

Encaminhem-se os devidos autos ao CPL desta Municipalidade para

conhecimento, providências e demais deliberações ao seu cargo.

San 022
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