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PARECER JURIDICO

PARECER ADMINISTRATIVO N° 09/2020.
PROCESSO N°.: P113907/2020.
OBJETO: CONTRATAÿAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVICOS
DE CONTROLE SANITARIO INTEGRADO NO CONTROLE DE PRAGAS
E VETORES.

v.*: ;

Versam os presentes autos sobre a contrata9ao de empresa para executar

servifos de controle sanitario integrado no controle de pragas e vetores englobando: > r‘ lfP
desinsetizaqao, desratiza9ao e descupiniza9ao para os equipamentos administrados

pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Economico - STDE do municipio

de Sobral.
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O referido certame tem como objeto a contrata9ao de empresa para | jjjjjpj
executar servi9os de controle sanitario integrado no controle de pragas e vetores

englobando: desinsetiza9ao, desratiza9ao e descupiniza9ao para os equipamentos

,wwÿ4ministrados por esta secretaria, conforme as especifica95es e qualitativos previ-stosÿÿ*ÿ-ÿ*

no Termo de Referenda. A justificativa tecnica apresentada pela secretaria lastreia-

se, em sintese, nos seguintes fatos: I-#:-'
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A presente contrata9ao fundamenta-se atraves do controle de

vetores e pragas urbanas para evitar danos ao patrimonio e a

saude dos usuarios dos equipamentos . Os servÿos de

dedetiza9ao se fazem necessarios para garantir a prote9ao e

qualidade de vida no ambiente de trabalho e saude dos

usuarios uma vez que diversas enfermidades podenu .sfitÿ,

transmitidas atraves do contato com insetos e roedores

contaminados, alem da prote9ao dos bens do patrimonio da

secretaria.
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E o relatorio. Passamos a opinar.
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Inicialmente merece destaque que as tendas sanfonas queÿfeFao“wwiÿÿ
adquiridas tern a especificidade obedecendo uma determinada padronizaijao dog-

equipamentos buscando manter identico estilo de modelo e designado modalidade

de Pregao Eletronico do TIPO MENOR PRE£0 POR ITEM, onde visa

basicamente, aumentar a quantidade de participantes e baratear o processo

licitatorio, uma vez que este depende de tempo e recursos do orÿamento publico.

Permite, ainda, a ampliaÿao da disputa, com a participa<?ao de maior numero de

empresas, de diversos Estados, uma vez que e dispensavel a presenfa dos licitantes

no local.

is*

Em analise de suplica justificada que segue, devemos nos ater ao fatedas*""*"*ÿ***

objetos serem complexos distintos ou divisiveis cabe como regra e conforme caso

concreto justifica a realiza9ao de licitaÿao por itens ou lotes, que esta prevista no

Art. 23, §1°, da Lei n° 8.666/93, de modo a majorar a competitividade do certame. E

o que se insere da leitura do dispositivo citado supra que segue transcrito:

i
I Art. 23. As modalidades de licita9ao a que se referem os incisos

I a III do artigo anterior serao determinadas em fun9ao dos

seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da

contrata9ao:

1 - para obras e servÿos de engenharia:

a) convite - ate R$ 150.000,00 (cento e cinqiienta mil reais);

b) tomada de pre9os - ate R$ 1.500.000,00 (um milhao e

quinhentos mil reais);

c) concorrSncia: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhao-

quinhentos mil reais);

iV*II - para compras e servÿos nao referidos no inciso anterior:

a) convite - ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

b) tomada de pre90s - ate R$ 650.000,00 (seiseentos-”'e"ÿ'*»«ÿ'*'ÿ

cinqiienta mil reais);

c) concorrencia - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e ’

cinqiienta mil reais).
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§ Is As obras, servifos e compras efetuadas pela Admmgffapo

serao divididas em tantas parcelas quantas se comprcÿÿtem
tecnica e economicamente viaveis, procedendo-se a licitaÿao......•">- -a

com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis

no mercado e a amplia9ao da competitividade sem perda da

economia de escala.

As obras, serviÿos e compras efetuadas pela administraqao serao

decididas em tantas parcelas quantas se comprovarem tecnica e economicidade

viaveis, procedendo-se a licitafao com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos

disponiveis no mercado e a ampliaqao da competitividade, sem perda da economia

de escala.
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Impede destacar que a presente pe$a da lavra de advogado puhlicojÿm*™ÿÿÿ

carater meramente opinativo acerca da viabilidade juridica do pleito. Logo, as

manifestaqoes do advogado publico nao sao deliberativas nem vinculam o

requerente, ficando a decisao a cargo da autoridade ordenadora de despesas. Tal

entendimento emerge das decisbes pacificas e remansosas do Supremo Tribunal

Federal que abaixo seguem transcritas;
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DECISAO

Advogado de empresa estatal que, chamado a opinar, oferece

parecer sugerindo contrataf&o direta, sem licitaÿao, mediante

interpretagao da lei das licitagoes. Pretensao do Tribunal de

Contas da Uniao em responsabilizar o advogado

solidariamente com o administrador que decidiu pela

contrataijao direta: IMPOSSIBILIDADE, dado que o parecer

nao e ato administrative, sendo, quando muitO,’ af<f

administra9ao consultiva, que visa a informar, elucidar,

sugerir providencias administrativas a serem estabelecidas

nos atos de administra9ao ativa. Celso Antonio Bandeira de

Mello, “Curso de Direito Administrative”, Malheiros Ed., 13a

Ed., p. 377. II. - O advogado somente sera civilmente
x:r. -
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responsavel pelos danos causados a seus clientes ou teiÿros,
se decorrentes de erro grave, inescusavel, ou de atoSL
omissSo praticado com culpa em sentido largo:Cod. Civil, , ||||
Art. 159; Lei 8.906/94, Art. 32 III. - Mandado de Seguran9a

deferido (STF- Mandado de Seguran9a n° 30928-DF. Relator

Ministro Carlos Velloso. 05 de Novembro de 2002)
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H» - ftVislumbra-se que o presente feito esta a manter a perfeita sintonia com

as exigencias legais estabelecidas pelo Estatuto das Licita9oes (Lei N° 8.666/93)

para os instrumentos da especie, que in casu, PREGAO ELETRONICO, Ievando

em considera9ao as peculiaridades legais inerentes. E isto esta presente tanto no

aspecto do valor do objeto, bem como no que diz respeito as condi9oes de que

deverao constar expressamente no edital, na conform!dade do que preconizam o Art.

23 do mencionado diploma legal.

ISTO POSTO, por ser de lei, opina esta Assessoria, favoravelnrente*ÿ***ÿ

pela correta adequa9ao juridica inerente ao presente feito, propondo, por

conseguinte, o retorno dos autos a Central de Licita9oes - CELIC para que se

providencie as medidas processuais ulteriores cabiveis, com o fim de cumprir o seu

objeto.
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E o Parecer.

Esse e o entendimento, salvo melhor juizo./"A
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Sobral, 16 de Abril de 2020.

*»M!S>

rlÿAnEMTO EMsMos Reis Jr.
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