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PARECER JURfDICO-AJ/SDHAS

PROCESSO m P114420/2020
INTERESSADO: Secretaria dos Direitos Humanos, Habitagao e Assistencia Social -SDHAS.
OBJETO: Registro de Prego para futuras e eventuais contratagao de empresa especializada na
prestagao de servigos funerarios infantil completo destinados as familias (morador/residente)
no municipio de Sobrai - Ceara, componente do Cadastro Unico, conforme especificanoes
constantes no Termo de Referenda.

Relatorio.

Versam os presentes autos sobre procedimento licitatorio, sob a modalidade de
pregSo, na forma eletronica, do tipo menor prego para Registro de Prego para futuras e

eventuais contratagao de empresa especializada na prestagao de servigos funerarios infantil
completo destinados as familias (morador/residente) no municipio de Sobrai - Ceara,
componente do Cadastro Onico, conforme especificagoes constantes no Termo de Referenda.

Os presentes autos foram distribuidos a advogada signataria para analise e emissao
de parecer juridico, nos termos da Lei Federal ns 8.666/1993, encontrando-se instruidos com os
seguinies documentos:

A pega processual foi juntado, ate o momento, a seguinte documenta?ao:

a) Oficio nÿ 09/2020 - CoordenagSo Administrativa e Financeira, indicando a
dotagio orgamentaria;

b) Justificativa de licitagao;
c) Termo de referenda;
d) Mapa comparativo(justificativa de pregos);
e) Edital e anexos;

E o relatorio.

Da finalidade e abrangencia do parecer juridico:

A presente manifestagao juridica tern o escopo de assistir a autoridade assessorada
no controle interno da iegalidade administrativa dos atos a serem praticados ou ja efetivados.

Nossa fungao e justamente apontar possiveis riscos do ponto de vista juridico e
recomendar providencias, para salvaguardar a autoridade assessorada, a quern compete avaliar
a real dimensao do risco e a necessidade de se adotar ou n§o a precaugao recomendada.

Importante salientar, que o exame dos autos processuais restringe-se aos seus
aspectos iuridicos, excluidos, portanto, aqueles de natureza tecnica. Em relagao a estes,

partiremos da premissa de que a autoridade competente municiou-se dos conhecimentos
especificos imprescindiveis para a sua adequagao cis necessidades da Administragao, observando
os requisitos legalmente impostos. Desse modo, cita-se:
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Conforme Enunciado n“ 07, do Manual de Boas Praticas

Consultivas da CGU/AGU, "o Orgao Consultivo nao deve emitir
manifestagoes conclusivas sobre temas nao juridicos, tais como os
t&cnicos, administrativos ou de conveniencia ou oportunidade."

De fato, presume-se que as especificagoes tecnicas contidas no presente processo,

inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratagao, suas caracteristicas, requisitos e
avaliagao do prego estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente

do orgao, com base em parametros tecnicos objetivos, para a melhor consecugao do interesse
publico.

!
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De outro lado, cabe esclarecer que, via de regra, nao 6 papel do orgSo de
assessoramento juridico exercer a auditoria quanto £ competencia de cada agente publico para a
pratica de atos administrativos. Incumbe, isto sim, a cada urn destes observar se os seus atos

estao dentro do seu espectro de competencias. Assim sendo, o ideal, para a melhor e completa
instrugao processual, e que sejam juntadas ou citadas as publicagoes dos atos de nomeagao ou
designaggo da autoridade e demais agentes administrativos, bem como, os Atos Normativos que

estabelecem as respectivas competencias, com o fim de que, em caso de futura auditoria, possa

ser facilmente comprovado que quern praticou determinado ato tinha compet§ncia para tanto.

Todavia, a ausencia de tais documentos, por si, n§o representa, a nosso ver, obice ao
prosseguimento do feito,

Finalmente, e nosso dever salientar que determinadas observagSes s3o feitas sem
carater vinculativo, mas em prol da seguranga da pr6pria autoridade assessorada a quern
incumbe, dentro da margem de discricionariedade que Ihe e conferida pela lei, avaliar e acatar,

ou nao, tais ponderagoes. Nao obstante, as questoes relacionadas a legalidade serao apontadas

para fins de sua corregao, D seguimento do processo sem a observance destes apontamentos

sera de responsabilidade exclusiva da Administraggo.

Impende destacar que a presente pega da lavra de advogado pdblico tern carrier
meramente opinativo acerca da viabilidade juridica do pleito. Logo, as manifestagSes do

advogado publico nao sao deliberates nem vinculam o requerente, ficando a decisao a cargo da
autoridade superior ordenadora de despesas. Tal entendimento emerge das decisoes padficas e
remansosas do Supremo Tribunal Federal que abaixo seguem transcritas:

DECISAO

Advogado de empresa estatal que, cbamado a opinar, oferece parecer

sugerindo contratagao direta, sem licitagao, mediante interpretagao da lei

das licitagdes. Pretensao do Tribunal de Contas da Uni§o em
responsabilizar o advogado solidariamente com o administrador que

decidiu pela contrataggo direta: IMPOSSIBILIDADE, dado que o parecer

nSo e ato administrativo, sendo, quando muito, ato de administragao
consultiva, que visa a informar, elucidar, sugerir providencias

administrativas a serem estabelecidas nos atos de administraggo ativa.
Celso Antonio Bandeira de Mello, "Curso de Direito Administrativo",
Malheiros Ed., 13a ed., p. 377. II. - 0 advogado somente sera civilmente
responsavel pelos danos causados a seus clientes ou a terceiros, se
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decorrentes de erro grave, inescusavel, ou de ato ou omissao
praticado com culpa, em sentido largo: Cod. Civil, art. 159; Lei8.906/94,
art. 32. III. - Mandado de Seguranga deferido. (STF. Mandado de
Seguranga ns. 30928-DF. Relator Ministro Carlos Velloso. 05 de novembro
de 2002).

Ante o exposto, passo a opinar.

A Constituigao Federal estabelece em seu artigo 37, inciso XXI, a necessidade de que
as contratagdes efetuadas pelo Poder Publico sejam realizadas, em regra, atraves de processo
lictotÿrio, sendo tal dispositive, expressao, principalmente, do principio da impessoalidade
administrativa.

A escolha da modalidade de licitagao a ser desenvolvida, normalmente, segue

criterios economicos sendo, pois, escolha que varia ao toque do quantum a ser contratado.
Todavia, ressalvou alegislagao situagdes em que, mesmo diante de contratagSes de valores
reduzidos, tenhamos processo licitatorio normalmente indicado para contratagSes de somas
mais vultosas.

Pois bem, parece-nos que o primeiro ponto a ser analisado seria o cabimento da

escolha do procedimento licitatorio indicado no presente processo, a saber, o pregao, na forma
eletrdnica.

0 pregao eletrdnico e modalidade estabelecida pelo Decreto Federal de n°

5.450/2005, e ter£ vez sempre que a contratagao versar sobre aquisigao e bens e servigos
comuns, t o que estabelece a referida lei;

Art. 2- O pregao, na forma eletrdnica, como modalidade de licitagao do tipo

menor prego, realizar-se-a quando a disputa pelo fornecimento de bens ou

servigos comuns forfeita a distancia em sessao publica, por meio de sistema que

promova a comunicagao pela internet.

§ lfi Consideram-se bens e servigos comuns, aqueles cujos padroes de

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por

meio de especificagoes usuais do mercado.

§ 2-Para o julgamento das propostas, serao ftxados criterios objetivos que

permitam aferir o menor prego, devendo ser considerados os prazos para a

execugao do contrato e do fornecimento, as especificagoes tecnicas, os

parametros mlnimos de desempenho e de qualidade e as demais condigdes

definidas no edital.

O caso em comento trata de Registro de Prego para futuras e eventuals contratagao

de empresa especializada na prestagao de servigos funerarios infantil completo destinados as

familias (morador/residente) no munictpio de Sobral - Ceara, componente do Cadastro Unico,
hipdtese de bens e servigos de uso que podem faciimente se enquadrar na conceituagao de
"bens e servigos comuns"estabelecida pelo Decreto Federal de n° 5.450/2005, bem como
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Decreto Municipal n® 2.344 de 03 de fevereiro de 2020, conforme excerto

retromencionado, nao necessitando maiores divagagoes para explicar tal fato.

Parece-nos explicito que o objeto em questao e de amplo acesso e conhecimento no
mercado de consumo, de forma que seus padroes de qualidade e desempenho podem ser
perfeitamente e objetivamente definidos em edital, nao necessitando conhecimento tecnico
especializado mais apurado, para atestar a qualidade do material contratado.

Passemos agora aanalise dos requisitos especificos ao procedimento.

Estabelece o art. 92 do Decreto de N° 5.450/2005 e demais dispositivos do Decreto
Municipal ns 2.344 de 03 de fevereiro de 2020:

Art. 9s Na fase preparatory do pregao, na forma eletronica, sera observado Q

seguinte:
I - elaboragao de termo de referenda pelo orgao requisitante, com indicagao do
objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificagoes que, por
excessivas, irrelevantes ou desnecessarias, limitem ou frustrem a competigao ou
sua realizagao;

II - aprovagao do termo de referenda pela autoridade competente;

III - apresentagao de justificativa da necessidade da contratagao;

IV - elaboragao do edital, estabelecendo criterios de aceitagao das propostas;

V - defmigao das exigences de habilitagao, das sangoes aplicaveis, inclusive no
que se refere aos prazos e as condigoes que, pelas suas particularidades, sejam

consideradas relevantes para a celebragao e execug&o do contrato e o
atendimento das necessidades da administragao; e
VI - designagao do pregoeiro e de sua equipe de apoio.

Parece-nos estarem todos os requisitos acima devidamente cumpridos.

Diante do exposto, tais documentos nos conduzem a conclusao da lisura do processo
sob o aspecto juridico-formal, de modo que OPINO, nos limites da analise juridica,

favoralvemente, pela inexistencia de obices legais ao regular prosseguimento do presente feito,
em virtude da correta adequagSo juridica inerente ao caso, na forma da Lei, propondo que os
atrtos sejam encaminhados a Central de Liritagao, para adogao das providendas tritertores
cabiveis.

Este parecer nao vincula o gestor publico, pois 6 meramente opinativo.

Salvo Melhor Juizo, e o parecer. A apreciagao superior.

Sobral-CE, 17 de abril de 2020.

Jessica Loiola Ara

Assessora Juridica da SEDHAS

OAB/CE 32.132
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