
PREP El TO S A. BE

#SOBRAL SECRETARIA DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

,4s'

1i
FL

PARECER JURIDICO (S c
$

A
s'

OBJETO: AQUISICAO DE UMA ESTUFA AGRICOLA, COM

INSTALACAO PARA O PROJETO CACTACEAS.

PARECER ADMINISTRATIVO N° 031/2020.
PROCESSO N0.: P122403/2020.

Versam os presentes autos sobre a aquisifao de uma Estufa Agricola,

com a instalaqao para o projeto das Cactaceas. O projeto e uma parceria entre a

ADECE e a Prefeitura Municipal de Sobral administrados pela Secretaria do

Trabalho e Desenvolvimento Econdmico-STDE.

O referido certame tern como objeto a aquisiqao de uma Estufa Agricola,

com instalaqao para o projeto das Cactaceas, conforme as especificaÿoes e

qualitativos previstos no Termo de Referenda. A justificativa tecnica apresentada

pela secretaria lastreia-se, em sintese, nps seguintes fatos:
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[...]

A presente aquisiijao tem como finalidade desenvolver uma

unidade para produfao de plantas ornamentais (cactos e

plantas suculentas ornamentais) utilizadas na implantafao de

projeto piloto autossustentdvel. Este projeto criara um sistema

de produfao, renda, trabalho e oportunidade para duas

comunidades de Sobral (Jurema - Distrito de Taperuaba e

Setor VI-Distrito de Jaibaras)

Destaca-se que a Estufa dara suporte para um ambiente

favoravel (temperatura, umidade, insolapao e controle de

pragas e doen<?as), quando no desenvolvimento dos

propagulos oriundo das matrizes, apos sua divisao no

processo reprodutivo.

[...]

E o relatorio. Passamos a opinar.
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Inicialmente merece destaque que a Estufa que serao adc njrida

especificidade obedecendo uma determinada padronizafSo dos e

buscando manter identico estilo de modelo e designado modalidade de

Eletronico do TIPO MENOR PREQO 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 amplia9ao da

disputa, com a participaÿao de maior numero de empresas, de diversos Estados, uma

vez que e dispensavel a presenga dos licitantes no local.
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Em analise de suplica justificada que segue, devemos nos ater ao fato dos

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

concrete justifica a realizaÿao 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:
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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

contrata9§o:

I - para obras e servÿos de engenharia:

a) na modalidade convite - ate R$ 330.000,00 (trezentos e

trinta mil reais);

b) na modalidade tomada de pre90S - ate R$ 3.300.000,00

(tres milhoes e trezentos mil reais); e

c) na modalidade concorrencia - acima de R$

3.300.000,00 (tres milhoes e trezentos mil reais); e

II - para compras e servÿos nao incluidos no inciso I:

a) na modalidade convite - ate R$ 176.000,00 (cento e

setenta e seis mil reais);

b) na modalidade tomada de pre9os - ate R$ 1.430.000,00

(um milhao, quatrocentos e trinta mil reais); e

c) na modalidade concorrencia - acima de R$
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1.430.000,00 (um milhao, quatrocentos e trinta AgEl reaisLQ
§ l2 As obras, servifos e compras efetuadas pela AdminfsVraÿÿÿ
serao divididas em tantas parcelas quantas se conÿ

tecnica e econoitticamente viaveis, procedendo-se a

com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis

no mercado e a ampliaÿao da competitividade sem perda da

economia de escala.

Os valores estabelecidos no caput do art. 23 da Lei n° 8.666
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sofreram atualizacao pelo Decreto 9.412 de 18 de Junho de

2018. Destaque nosso.

As obras, serviqos e compras efetuadas pela administraqdo serao

decididas em tantas parcelas quantas se comprovarem tecnica e economicidade

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

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

de escala.

Impede destacar que a presente pe$a da lavra de advogado publico tern

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

manifesta?5es do advogado publico nao sao deliberativas nem vinculam o

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

entendimento emerge das decisoes pacificas e remansosas do Supremo Tribunal

Federal que abaixo seguem transcritas;

DECISAO

Advogado de empresa estatal que, chamado a opinar, oferece

parecer sugerindo contrataqao direta, sem licitaqao, mediante

interpretaqao da lei das licitaqoes. Pretensao do Tribunal de

Contas da Uniao em responsabilizar o advogado

solidariamente com o administrador que decidiu pela

contrataqao direta: IMPOSSIBILIDADE, dado que o parecer

nao e ato administrative, sendo, quando muito, ato de

administraqdo consultiva, que visa a informar, elucidar,
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lasugerir providencias administrativas a serem esta&leei

nos atos de administrapao ativa. Celso Antonio Bamiÿ
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 terceiros,

se decorrentes de erro grave, inescusavel, ou de ato de

omissao praticado com culpa em sentido largo:Cod. Civil,

Art. 159; Lei 8.906/94, Art. 32 III. - Mandado de Seguranfa

deferido (STF- Mandado de Seguran?a n° 30928-DF. Relator

Ministro Carlos Velloso. 05 de Novembro de 2002)

de
WfaVUV"

Vislumbra-se que o presente feito estd a manter a perfeita sintonia com

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

para os instrumentos da espdeie, que in casu, PREGAO ELETRONICO, levando

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

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

deverao constar expressamente no edital, na conformidade do que preconizam o Art.

23 do mencionado diploma legal.

ISTO POSTO, por ser de lei, opina esta Assessoria, favoravelmente,

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

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

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

objeto.

E o Parecer.

Esse e o entendimento, salvO melhor juizo.

Sobral, 05 de Agosto de 2020, -

flÿÿraÿÿoEHas dofc Reis Jr.

Assessor JUridico -STDE
VOAB/Ce. n>fÿ435


