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PARECER JURiDICON0 049/2019
PROCESSO ADMINISTRATE N° P077739/2019
PROCESSO DE LICITA£AO - PREGAG ELETRONICO N° 066/2019 - SEGET
OBJETO: Registro de Prego para futuras e eventuais aquisigoes de Material de Consumo

- Copos Descartaveis para atender as necessidades dos orgaos e entidades da
Prefeitura Municipal de Sobral no pericdo de 12 meses, conforme especificagoes
constantes no Termo de Referenda.

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 juri'dico, cujo objeto
e o registro de prego para futuras e eventuais aquisigoes de Material de Consumo -
Copos Descartaveis para atender as necessidades dos orgaos e entidades da Prefeitura
Municipal de Sobral no periodo de 12 meses, conforme especificagoes constantes no
Termo de Referenda. Neste sentido, observou-se o seguinte:

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

A materia e trazida a apreciagao jurfdica para cumprimento do paragrafo unico, do artigo
38, da Lei n° 8,666/93- Lei de Licitagoes e Contratos Administrativos.

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 ad, 7°, § 2° e o Decreto Municipal n° 2.018, de 11
de abril de 2018 dispensam a necessidade de indicar a dotagao orgamentaria no registro de
prego, mas ressaiva sua necessidade na formalizagao do contrato ou outro instrumento habil

Respeitando o principio da economicidade, nos termos do artigo 9°, inciso II, do Decreto
n° 5450/052, encontramos nos autos a pesquisa de pregos correntes no mercado3, obtida
atraves de 03 (tres) orgamentos: COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE
EMBALAGENS- CNPJ n° 86.445.822/0003-63; RAPI 10 COMERCIO E SERVICOS DE
LIMPEZA EIRELI/ME - CNPJ n° 04.419.541/0001-00; GIS MIUDEZAS LTDA/ME - CNPJ n°
01.432.182/0001-32.

1 Arts. 4°, paragrafo unico, 38, caput e seus incisos, e 60. caput, da Lei no 8.666/93
2 Decreto n° 5450/05, Art. 9°. Na fase preparatory do pregao, na forma eletronica, sera observado o seguinte: (...)
§ 2s O termo de referenda e o documento que devera confer elementos capazes de propiciar avaliagao do custo
pela administragao diante de orgamento detathado, definlgao dos metodos, estrategia de suprimento, valor estimado
em planilhas de acordo com o prego de mercado, croriograma fisico-financeiro. se for o caso, criterio de aceitagao
do objeto, deveres do contratado e do contratanie. procedimentos de fiscalizagao e gerenciamento do contrato,

prazo de execugao e sangoes, de forma clara, concisa e objetiva
3 "Faga constar dos processos licitatorios, inclusive, quando for o caso, os de dispensa e inexigibiiidade, 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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As pegas processuais ate o presente momenta carreadas aos autos sao: C.l. n°
046/2019 - SEGET; Anexo da C.l. n° 046/2019- Justificativa; Termo de Referenda e seus
Anexos (Anexo A - Orgaos Partidpantes); Mapa Comparative; Anexo Mapa Comparativo
(Justificativa de Pregos); Propostas das Empresas com as respectivas Consultas
Consolidadas de Pessoa Juridica do TCU e Relagoes de Fornecedores Penalizados Pela
Prefeitura de Sobral (COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS -
CNPJ n° 86.445.822/0003-63: RAPI 10 COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI/ME -
CNPJ n° 04.419.541/0001-00; GIS MIUDEZAS LTDA/ME - CNPJ n° 01.432.182/0001-32);
Pesquisa de Demanda dos Orgaos Partidpantes do SRP; Edital do Pregao Eletronico n°
066/2019 e seus Anexos (I - Termo de Referenda; I! - Carta Proposta; III - Declaragao
Relativa ao Trabalho de Empregado Menor; IV - Minuta da Ata de Registro de Pregos; V -
Minuta do Contrato); Requisigao de emissao de Parecer Juridico para realizagao de
Pregao Eletronico - C.l. n° 049/2019 - SEGET. conduzindo a afirmagao a respeito da
normalidade do processo sob o aspecto juri'dico-formal.

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 juridico, nao Ihe competindo
adentrar a convenience e a oportunidade dos atos praticados peia autoridade maxima do
orgao, nem analisar aspectos de natureza eminentemente tecnico-administrativa

I - Do Cabimento da Modalidade Pregao

O Decreto Municipal de n° 2026/2018, 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° Pregao e a modalidade de licitagao, do tipo menor prego, 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 eletrbnica, por meio da utilizagao de recursos
de tecnologia da informagao, por meio de sistema que promova a comunicagao
pela internet, (grifos nossos)

Art. 6° As aquisigoes realizadas atraves da modalidade Pregao dar-se-ao mediante a
utilizagao de recursos de tecnologia da informagao. sob a denominagao de Pregao
Eletronico, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, 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
convenio ou congeneres, com instituigoes federais, estaduais. municipals, financeiras e
bolsas de mercadorias ou de valores visando obter o apoio tecnico e operacional
necessario
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O Municipio de Sobral, seguindo as diretrizes do Governo Federal e Estadual, instituiu

este procedimento no ambito local, com o intuito de observar o princlpio 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

iicstatorio. 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 Federal n° 10.520/2002 e disciplinado no Municipio pelo

Decreto Municipal n° 2.026 de 02 de maio de 2018; 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 licitacao instituida pela Lei Federal n° 10.520/2002 e
disciplinado no Municipio pelo Decreto Municipal n° 2.026 de 02 de maio de 2018, restrita a
contratagao de bens e servigos comuns4, com disciplina e procedimentos proprios, visando a
acelerar o processo de escolha de futuros contratados da administragao em hipoteses
determinadas e especificas, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei Federal n°
8.666/1993.

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

A presente prestagao de servigos justifica-se visto que, o Municipio de Sobral atraves da
Coordenadoria de Gestao de Aquisigoes Publicas e Administragao Patrimoniai necessita
de aquisigao de Material de Consume - COPOS DESCARTAVEIS, vem com respeito e
acatamento devidos, a ilustre presenga de vossa senhoria, justificar a necessidade das
aquisigoes. para atender as necessidades dos orgaos e Entidades da Prefeitura
Municipal de Sobral
DESCARTAVEIS e necessaria para uso na ingestao de alimentos como; cafe, agua, cha
e outros para servidores e o publico que circulam diariamente no orgao/entidades da
Prefeitura de Sobral-CE. Tendo isto posto, foi realizado levantamento nos orgaos e
Entidades da Prefeitura Municipal de Sobral/CE, constatando a necessidade de registrar
o quantitative de material de Consumo - COPOS DESCARTAVEIS elencado no termo
de referenda do edital, com o objetivo de atender as necessidades destes. Conforme
anexos.

COPOSPMS. Aquisigao de Material de Consumo

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$ 89.083,38 (oitenta e nove mil e oitenta e tres reais e
trinta e oito 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

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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servigos comuns, quatquer 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, Lei Federal n° 8.666/93, bem como com a tei

especifica, Lei Federal n° 10.520/02, Decreto Federal n° 5.450/05 e o Decreto Municipal n°

2.026/18, 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 preconizam o art. 40 da Lei Federal n° 8666/1993.

II - Do Cabimento do Sistema de Reqistro de Precos

O Sistema de Registro de Pregos esta previsto no artigo 15 da Lei federal n° 8666/1993,
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 tomar mais
celere o seu suprimento de recursos materials.

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

Art. 2- Para os efeitos deste Decreto, sao adotadas as seguintes definigoes:

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;

Como forma de regular o procedimento do Sistema de Registro de Pregos no ambito do
Municipio de Sobral, foi langado o Decreto Municipal n° 2018/2018, que nos traz a seguinte
definigao:

Art. 3° Sera adotado, preferencialmente, o Sistema de Registro de Pregos (SRP) nas
seguintes hipoteses:
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, necessaries 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 urn orgao ou entidade, ou a programas de govemo; 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 cabivel 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 habil.
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III - Da Analise da Minuta do Contrato

A minuta do contrato segue as determinates gerais contidas no edital, todos os

procedimentos determinados pela Lei Federal n° 8.666/93 foram observados e todos os

requisitos nela 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, bem como com as recomendagoes da Lei Federal 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.

CONCLUSAO

ISTO POSTO, por ser de lei, manifesta-se esta Coordenadoria FAVORAVELMENTE
pela correta adequagao juridica inerente ao processo administrative de n° P077739/2019,
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 ftm precipuo de cumprir o seu objeto.

E o parecer.

Salvo melhor juizo.
Prefeitura Municipal de Sobral

Sobral - CE, 28 de junto
A

3 AssesftQr

de 2019.
juglas F. Prado
LlurWico - SECOG

'//>A!

ANTONIO“EDSON RIBEIRO DE ALMADA
Gerente da Celula de Apoio Funcional,

Processos Ucitatorios e Contratos
- SEGET - OAB/CE n° 34.358

MAC'DOtJGLAS FRgl

Coordenador JuHÿR
OAB/CE n° 30.21ÿ

PRADO
ET

5 Advogado de empresa estatal que, chamado a opinar. oferece parecer sugerindo contratapao direta, sem licitapao,
mediante interpretapao da lei das iicitapoes Pretensao do Tribunal de Contas da Uniao em responsabilizar o
advogado solidariamente com o administrador que decidiu pela contratapao direta: IMPOSSIBILIDADE, dado que o
parecer nao e ato administrative, sendo, quando muito, ato de administrapao consultiva, que visa a informar,
elucidar, sugerir providencias administrativas a serem estabelecidas nos atos de administrapao 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. Cod. Civil, art. 159; Lei 8.906/94. art. 32.
III. - Mandado de Seguranpa deferido. (STF. Mandado de Seguranpa n°. 30928-DF. Relator Ministro Carlos Velloso.
05 de novembro de 2002).
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