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PARECER JURIDICO

PARECER JURIDICO N° 031/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° P114628/2020
PROCESSO DE LICITAQAO-PREGAO ELETRONICO N° 062/2020 - SEGET
OBJETO: Registro de Prego para futuras e eventuais aquisigoes de generos alimenticios
(agua mineral, agucar e cafe) para atender as necessidades dos orgaos e entidades do
Municipio de Sobral/CE, conforme as especificagoes e quantitativos previstos neste Termo
de Referencia.

RELATORIO

Trata-se de procedimento licitatorio, encaminhado pela Coordenadoria de Gestao das
Aquisigoes Publicas e Administragao Patrimonial da SEGET a esta Coordenadoria, para a devida
analise de ordem processual e a competente adequagao de cunho juridico, cujo objeto e o
registro de prego para futuras e eventuais aquisigoes de generos alimenticios (agua
mineral, agucar e cafe) para atender as necessidades dos orgaos e entidades do Municipio
de Sobral/CE, conforme as especificagoes e quantitativos previstos neste Termo de
Referencia. Neste sentido, observou-se o seguinte:

O presente processo trata-se de Licitagao, na modalidade PREGAO, na forma
ELETRONICA, do tipo MENOR PRE£0 POR ITEM, com fornecimento POR DEMANDA.

A materia e trazida a apreciagao juridica para cumprimento do paragrafo unico, do artigo
38, da Lei n° 8.666/93 - Lei de Licitagoes e Contratos Administrativos, inciso IX do artigo 8° do
Decreto Federal n° 10.024/2019 e inciso IX do artigo 20 do Decreto Municipal n° 2.344/2020.

DO EXAME

No aspecto formal, visua!iza-se que o processo administrative esta devidamente
protocolado1. Verifica-se tambem que ha solicitagao de contratagao elaborada pelo agente
competente.

Nota-se que nao ha nos autos o compromisso de orgamento, ja que o Decreto Federal n°
7.892, de 23 de Janeiro de 2013, em seu art. 7°, §2° e o Decreto Municipal n° 2257, de 30 de
agosto de 2019, em seu art. 14, §2° dispensam a necessidade de indicar a dotagao orgamentaria
no registro de prego, mas ressalvam sua necessidade na formalizagao do contrato ou outro
instrumento habil.

Respeitando o principio da economicidade, nos termos previstos no artigo 3°, inciso XI, do
Decreto n° 10.024/20192, encontramos nos autos a pesquisa de pregos correntes no mercado3,

1 Arts. 4°, paragrafo unico, 38, caput e sens incisos, e 60, caput, da Lei no 8.666/93

2Decreto n° 10.024/2019, Art. 3°: Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: XI - termo de referencia -
documento etaborado com base nos estudos tecnicos preliminares, que devera conter: a) os elementos que embasam a
avaliagao do custo pela administragao publica, a partir dos padroes de desempenho e qualidade estabelecidos e das
condigSes de entrega do objeto, com as seguintes informagoes: 1. a definigao do objeto contratual e dos metodos para a
sua execugao, vedadas especificagoes excessivas, irrelevantes ou desnecessarias, que limitem ou frustrem a
competigao ou a realizagao do certame; 2. o valor estimado do objeto da licitagao demonstrado em planilhas, de acordo
com o prego de mercado; e 3. o cronograma fisico-financeiro, se necessario; b) o criterio de aceitagao do objeto; c) os
deveres do contratado e do contratante; d) a relagao dos documentos essenciais a verificagao da qualificagao tecnica e
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obtida atraves de 03 (tres) orqamentos: SEDA - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENtlClOS E#

ME - CNPJ N° 14.373.576/0001-09; J. S. T. FERREIRA GOMES
SUPERMERCADOS LTDA - ME - CNPJ N° 10.360.680/0001-08; e MERCADINHO TOMAZ
PARENTE LTDA -ME -CNPJ N° 41.644.238/0001-37.

SERVICOS EIRELI

As peqas processuais ate o presente momento carreadas aos autos sao: Oficio N°
125/2020 - SEGET; Anexo do Oficio 125/2020 - Justificativa; Termo de Referenda e seus
Anexos (Anexo A - Orgaos Participantes; Anexo B - Matriz de Risco); Propostas das
Empresas (SEDA - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS EIRELI - ME -
CNPJ N° 14.373.576/0001-09; J. S. T. FERREIRA GOMES SUPERMERCADOS LTDA - ME -
CNPJ N° 10.360.680/0001-08; e MERCADINHO TOMAZ PARENTE LTDA - ME - CNPJ N°
41.644.238/0001-37); Mapa Comparative; Anexo - Mapa Comparativo (Justificativa de
Pregos); Edital do Pregao Eletronico n° 062/2020 e seus Anexos (I - Termo de Referenda e
seus Anexos A e B; II - Carta Proposta; III - Declaragao Relativa ao Trabalho de Empregado
Menor; IV - Minuta da Ata de Registro de Pregos e seu Anexo Unico; V - Minuta do Contrato; VI -
Modelo de Declaragao de Autenticidade dos Documentos); Solicitagao de emissao de Parecer
Jurldico - C.l. n° 102/2020 - SEGET, conduzindo a afirmagao a respeito da normalidade do
processo sob o aspecto jundico-formal.

n
Nesse passo, o Processo em evidencia teve o seu tramite normal.

E o relatorio. Passa-se a opinar.

DA FUNDAMENTAQAO

Prima facie, cumpre registrar que a presente manifestagao toma por base, exclusivamente,
os elementos que constam, ate a presente data, nos autos do processo administrative em
epigrafe. Destarte, a luz do art. 133 da Constituigao Federal, incumbe a esta Coordenadoria
Juridica manifestar-se sob o prisma estritamente jurldico, nao Ihe competindo adentrar a
convenience e a oportunidade dos atos praticados pela autoridade maxima do orgao, nem
analisar aspectos de natureza eminentemente tecnico-administrativa.

- Do Cabimento da Modalidade Pregao

O Decreto Municipal de n° 2.344 de 03 de fevereiro de 2020, que regulamenta no ambito

da Administragao Publica Municipal, a licitagao do tipo Pregao nas modalidades Presencial e

Eletronica, traz em seu conjunto normativo as seguintes disposigoes:

Art. 2° - PregSo e a modalidade de licitagao em que a disputa pelo fornecimento de bens ou
servigos comuns e feita em sessao publica, podendo ser realizada de forma presencial com
apresentagao de propostas de pregos, escritas e lances verbais, bem como na forma

eletronica, por meio da utilizagao de recursos de tecnologia da informagao, por meio
de sistema que promova a comunicagao pela internet, (grifo nosso)

economico-financeira, se necessaria; e) os procedimentos de fiscalizagao e gerenciarnento do contrato ou da ata de
registro de pregos; f) o prazo para execugao do contrato; e g) as sangoes previstas de forma objetiva, suficiente e clara.

3 “Faga constar dos processos licitatorios, inclusive, quando for o caso, os de dispensa e inexigibilidade, os elementos
previstos no art. 7° e no art. 38, ambos da Lei no 8,666/1993, dentre eles: projeto basico; indicagao dos recursos
orgamentarios destinados a licitagao; pesquisa de pregos, pareceres tecnicos e extrato de publicagao dos avisos
contendo os resumos dos editais e do contrato”. (TCM-CE. Acordao 4104/2009 Segunda Camara).
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Art. 8° - As aquisigoes realizadas por meio da modalidade Pregao dar-se-ao medjante
utilizagao de recursos de tecnologia da informagao, sob a denominagao de Pregao
Eletronico, salvo nos casos de comprovada inviabilidade tecnica ou desvantagem na
realizag§o da forma eletronica, a ser justificada pela Autoridade Competente hipotese em
que sera adotado o Pregao Presencial.
§1° O sistema utilizado no Pregao Eletronico sera dotado de recursos de criptografia e de
autenticagao que assegurem condigoes adequadas de seguranga em todas as etapas do
certame.
§2° Para a realizagao do Pregao Eletronico, poderao ser firmadas parcerias, mediante
convdnio ou congeneres, com instituigoes federais, estaduais, municipais, financeiras e
bolsas de mercadorias ou de valores visando obter o apoio tecnico e operacional
necessario.

O Municipio de Sobral, seguindo as diretrizes do Governo Federal e Estadual, instituiu este

procedimento no ambito local, com o intuito de observar o principio da moralidade e eficiencia

administrativa, expressos no art. 37 da Constituigao Federal. Como se ve, o fim almejado pela

norma e a ocorrencia de ampla publicidade e competitividade no procedimento licitatorio,
concedendo a todos os interessados a oportunidade de participar do certame. Com este
procedimento, a administragao obtem o resultado almejado, pois podera adquirir dentro de sua
convenience o melhor produto, com o menor prego, ja que o Pregao e realizado em grande
quantidade de produtos.

<

No tocante a escolha da modalidade pregao, os fundamentos estao assentados em dois
fatores: (1) a possibilidade juridica de caracterizagao do objeto da licitagao como urn bem ou urn
servigo comum, nos termos da Lei n° 10.520/2002 e disciplinado no Municipio pelo Decreto
Municipal n° 2.344 de 03 de fevereiro de 2020; e (2) a necessidade de se contratar aquele que
pedir o menor valor pelo bem ou servigo, dentro dos parametros objetivamente fixados no edital.

Pregao e modalidade de licitagao instituida pela Lei n° 10.520/2002 e disciplinado no
Municipio pelo Decreto Municipal n° 2.344 de 03 de fevereiro de 2020, restrita a contratagao de
bens e servigos comuns4, com disciplina e procedimentos proprios, visando acelerar o processo
de escolha de futuros contratados da administragao em hipoteses determinadas e espedficas,
aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei n° 8.666/1993.

Na justificativa apresentada ao processo, foi explanado de forma tecnica a necessidade da
contratagao. Desse modo:

A Coordenadoria de Gestao de Aquisigoes Publicas e Administragao
Patrimonial da SEGET vem, com o respeito e acatamento devidos, a ilustre
presenga de Vossa Senhoria, justificar a necessidade de futuras e
eventuais aquisigoes de generos alimentlcios (agua mineral, agucar e cafe)
para atender as necessidades dos orgaos e entidades do Municipio de
Sobral/CE pelos fatos e fundamentos seguintes.

Esta coordenadoria constatou a necessidade de instaurar processo
licitatorio para a aquisigao de generos alimenticios, tendo em vista o final da
vigencia da ata em vigor, uma vez que sao generos de extrema necessidade
para o dia a dia dos orgaos e entidades do Municipio.

A referida aquisigao se faz necessaria para recomposigao dos estoques e
para atender a necessidade de consumo desses produtos pelos servidores
municipais, coiaboradores e visitantes, uma vez que sao itens basicos de
primeira necessidade para proporcionar urn minimo de suporte para o
desempenho das atividades cotidianas.

4 Lei n° 10.520/2002, Art. 1°, Paragrafo unico: “Consideram-se bens e servigos comuns, para os fins e efeitos deste
artigo, aqueles cujos padroes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagoes usuais no mercado”.
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Alem disso, a administragao municipal, por agregar muitas pessbSse
realizar diversos eventos, precisa proporcionar o minimo de conforto a,.essas.,-/;/
pessoas, fornecendo, pelo menos, agua e cafe de boa qualidade. '

Os quantitativos da licitagao tomam como base os fornecidos pelos orgaos
parlicipantes por um periodo de 12 meses e registrados no Plano Anual de
Compras, conforme tabela anexa a este oficio.

A SMS e o SAAE justificam seu quantitative afirmando que possuem um
quadro funcional elevado e atendem um grande publico diariamente, A SMS
ressaita ainda que utiliza agua e agucar para a confecgao de sucos, chSs e
outros, nao sendo sua utilizagao apenas na confecgSo de cafe. O mesmo
vale para a utilizagao do item agucar pelo SAAE.

Ante o exposto, requer que seja realizada a presente aquisigao com a
brevidade maxima possivel, para que permita o atendimento regular e
ininterrupto das demandas dos servigos de copa dos 6rgaos e Entidades do
Municipio de Sobral.

AQCiCAR REFINADO,
ASPECTO DE COR E
CHEIRO PRQPRIOS,
ISENTO
IMPUREZAS,
CLASSIFICAQAO
GRANULADO,
OBTIDO DA CANA DE
AQUCAR, PACOTE
COM 1 QUILOGRAMA.
RAPIDA
DISSQLUCAO,
EMBALAGEM
PLASTICA, DADOS
DE IDENTIFICACAO
DO PRODUTO, DATA
DE FABRICACAO, E
VALIDADE,
RESOLUCAO RDC N°
271, DE 22 DE
SETEMBRO DE 2005
DA ANVISA, PRAZO
DE VALIDADE NO
MOMENTO
ENTREGA
INFERIOR A 30% DO
DETERMINADO PELO
FABRICANTE

CAFE
MOIDO,
QUALIDADE,
HOMOGENEO FINO,
AROMA E SABOR
INTENSO, PACOTE COM

GRAMAS.

AGUA MINERAL,
NATURAL DA FONTE,
SEM GAS, CONSUMO
HUMANO, GARRAFAO
COM 20 LITROS.
ACONDICIONADA EM
GARRAFAO
RETORNAVEL
PLASTICO RESISTENTE,
POLIPROPILENO OU
POLICARBONATO,
TRANSPARENTE COM
NITIDA VISIBILIDADE,
SEM MANCHAS, SEM
ODOR, SEM FUROS OU
MICROFUROS, SEM
FISSURAS,
AMASSO, LACRADO
COM TAMPA, ROTULO
INTACTOS COM DADOS
DE IDENTIFICACAO DO

TORRADO E
PRIMEIRA

PO
DE

n
250

EM CERTIFICADO
QUALIDADE
CATEGORIA
TRADICIONAL, EMITIDO
PELA ABIC, Cl NQM
(NIVEL MINIMO DE
QUALIDADE)
CORRESPONDENTE 4,5
PONTOS, CERTIFICADO
DE AUTORIZACAO USO
DO SELO PUREZA ABIC
VALIDO 6 (SEIS) MESES,
EMBALAGEM A VACUO,
COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO
PRODUTO, MARCA DO

DA FABRICANTE, DATA DE
NAO FABRICACAO, PRAZO

DE VALIDADE NO
MOMENTO DA ENTREGA
COM NO MINIMO 80% DO
PRAZO DETERMINADO
PELO FABRICANTE.

PACOTE , PACOTEl

NA

!

!

ESPECIFICAQAO
SEM

PRODUTO,
ENVASE,
CARACTERISITICAS
FISICO-QUIMICAS NOME
DA FONTE, NOME DA
EMPRESA
ENGARRAFADORA,
CNPJ, N° DO REGISTRO
MINIST. DA SAUDE.....:.....uNiDADE .......,::::;"GARRAFAO::;::

GABPREF
laiGABViCEpi
; SEGET

Em. PGM iip
SESEC
SESEP
SEINF

; SDHAS
SECJEL

DATA DO
VALIDADE,

!

13001350
360

900
200 300

!
' ' 1000

IMillilliMlIlili
500
800

j 900------x-”
V 2500

600 i 900............600 ; : 3oo:
1400 3000

SME ...... .......300 . 750 850 .***

10001400
250 IPO

500
400
600......T;’- 2200 ;........1800

1000..................y...,..,..v....v(Y.v

986

1500

iii
1000

d
.

STDE i

SAAE

:
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SMS 8000 3000 __ | 1500'.-,,
600

"

1000 ' ; 'S|U«IA
SEFIN

.350.
1000 600

250.....AMA 500 400
CELIC

:
SALDO PI

REMANEJAMENTO
! (QTD x 20%)

300
15650.......12900

t
4039 2580 3130

Logo, em virtude da descrigao objetiva do edital, da descrigao do objeto a ser adquirido
atraves do Termo de Referenda, bem como da verificagao de uma media mercadologica, infere-
se que o objeto da presente licitagao pode ser considerado “bem ou servigo comum”.

No caso em aprego, o valor medio da contratagao conforme Mapa Comparative de Pregos
importa em uma quantia de R$ 334.622,10 {Trezentos e tinta e quatro mi!, seiscentos e vinte e
dois reais e dez centavos), obtida atraves de pesquisa de mercado, conforme especificado acima.
Como o Pregao e modalidade de licitagao para a aquisigao de bens e fornecimento de servigos
comuns, quaiquer que seja o valor estimado, percebe-se que este certame licitatorio e compativel
com o objeto da presente licitagao.

Vislumbra-se que o presente feito esta a manter perfeita sintonia com as exigences legais
estabelecidas pela Lei de Licitagoes, n° 8.666/93, bem como com a lei espectfica 10.520/02,
Decreto 10.024/2019 e o Decreto Municipal n° 2.344/2020, que regulamentam o Pregao, in casu,
Pregao Eletronico, que e uma das mais celeres e eficazes modalidades, levando em
consideragao as peculiaridades legais inerentes.

Tais definigoes encontram-se presentes tanto no aspecto do valor do objeto, bem como no
que diz respeito as condigoes que deverao constar expressamente no edital, na conformidade do
que preconiza o artigo 40 da Lei Federal n° 8.666/1993.

II - Do Cabimento do Sistema de Registro de Precos

O Sistema de Registro de Pregos esta previsto no artigo 15 da Lei federal n° 8.666/1993,
que preve os procedimentos basicos a serem realizados para a sua realizagao e a necessidade de
regulagao atraves de Decreto.

Conforme se depreende da leitura do Decreto Federal n° 7.892/2013, entende-se por
sistema de registro de pregos, o conjunto de procedimentos para registro formal de pregos
relativos a prestagao de servigos e aquisigao de bens para contratagoes futuras, formando, assim,
uma especie de banco de dados de propostas, para que, surgindo a necessidade de contratagao,
o ente publico se utiliza desse banco para, assim, economizar tempo e tornar mais celere o seu
suprimento de recursos materiais.

i

Dessa forma, da leitura do artigo 2°, inciso I do Decreto Federal n° 7892/2013,
compreendemos a intengao do dispositivo legal:

Art. 2a Para os efeitos deste Decreto, sao adotadas as seguintes definigSes:
I - Sistema de Registro de Pregos - conjunto de procedimentos para registro formal de
pregos relativos a prestagao de servigos e aquisigao de bens, para contratagoes futuras;
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Como forma de regular o procedimento do Sistema de Registro de Pregos nd ambito dÿ
Municipio de Sobral, foi langado o Decreto Municipal n° 2.257, de 30 de agosto de 20l9/cjuey nos
traz a seguinte definigao:

Art. 3° Sera adotado, preferencialmente, o Sistema de Registro de Pregos (SRP) nas
seguintes hipdteses:
I - quando, pelas caracteristicas do bem ou servigo, houver necessidade de contratagoes
frequentes;
II - quando for mais conveniente a aquisigao de bens com previsao de entregas parceladas
ou contratagao de servigos remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa,
necessarios a Administragao para o desempenho de suas atribuigoes;
III - quando for conveniente a aquisigao de bens ou a contratagao de servigos para
atendimento a mais de um orgao ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando pela natureza do objeto nao for possivel definir previamente o quantitative a ser
demandado pela Administragao.

Portanto, quanto ao Sistema de Registro de Pregos, este e cabivei para qualquer objeto,
seja ele compra, servigo, locagao ou obra, desde que esteja presente o seu pressuposto logico: a
incerteza em relagao a demanda, seja quanto ao momento da sua ocorrencia ou a sua efetiva
quantidade, em atendimento aos dispositivos legais existentes e ao interesse publico. Assim,
procede-se seu uso como a melhor forma de suprir materialmente o municipio, assegurando a
colheita da melhor proposta e a contratagao no tempo habit.

Ill - Da Analise da Minuta do Contrato

A minuta do contrato segue as determinagoes gerais contidas no edital, todos os
procedimentos determinados pela Lei n° 8.666/93 foram observados e todos os requisitos neia
prescritos obedecidos. Assim, o ato nao apresenta qualquer defeito em seus elementos de
validade, razao pela qual, apos detida analise, entendemos pela compatibilidade dos textos das
minutas ja citadas com o instituido no Art. 37, inciso XXI da Constituigao Federal, inciso XX do art.
72 da Lei Organica do Municipio de Sobral, bem como com as recomendas da Lei n° 8.666/93 e
suas alteragoes posteriores, especialmente o teor dos artigos 40 e 55.

Ressalva-se da analise deste parecer a pesquisa de pregos para o estabelecimento de
limites maximos, a qual fica adstrita a decomposigao do setor tecnico solicitante competente.

Salienta-se que este parecer e meramente opinativo5, sem qualquer conteudo decisorio,
haja vista que o prosseguimento do certame ficara adstrito as determinagoes das autoridades
competentes.

5 Advogado de empresa estatal que, chamado a opinar, oferece parecer sugerindo contratagao direta, sem licitagao,
mediante interpretagao da lei das licitagoes. Pretensao do Tribunal de Contas da Uniao em responsabiiizar o advogado
solidariamente com o administrador que decidiu pela contratagao direta: IMPOSSIBILIDADE, dado que o parecer nao e
ato administrative, sendo, quando mu'rto, ato de administragao consultiva, que visa a informar, elucidar, sugerir
providencias administrativas a serem estabelecidas nos atos de administragao ativa. Celso Antonio Bandeira de Mello,
"Curso de Direito Administrative", Malheiros Ed., 13a ed., p. 377. II. - O advogado somente sera civilmente responsavel
pelos danos causados a seus clientes ou a terceiros, se decorrentes de erro grave, inescusavel, ou de ato ou omissao
praticado com culpa, em sentido largo: C6d. Civil, art. 159; Lei 8.906/94. art. 32. III. - Mandado de Seguranga deferido.
(STF. Mandado de Seguranga n°. 30928-DF. Relator Ministro Carlos Veiloso. 05 de novembro de 2002).
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CONCLUSAO

ISTO POSTO, por ser de lei, manifesta-se esta Coordenadoria FAVORAVELMENTE pela
correta adequagao jurfdica inerente ao processo administrative de n° P114628/2020, propondo,
por conseguinte, o retorno dos autos a Coordenadoria de Gestao das Aquisigoes Publicas e
Administragao Patrimonial da SEGET para que se providencie as medidas processuais ulteriores
cabiveis, com o fim precipuo de cumprir o seu objeto.

E o parecer, salvo melhor jutzo.

Sobral, 22 de abri! de 2020.

CAMMILE WtlRELA DE A. HARESMAC’DOUGLASÿR
Coordemador Juni

!E|JAS PRADO
BfboASEGET Assistente TecnicoI

OAB/CE n° 36.830O* tf
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