
:

mt PREFEITURA DE

H SOBRAL u•« .
W

PARECER JUR1DICO .:r.

7x ...
V

*PARECER N° 143/2020- COJUR/SME
PROCESSO N° P121534/2020
PREGAO ELETRONICO N° 043/2020-SME
INTERESSADO: Coordenadoria Administrativa/Celula de Logistica da SME.

Ementa: Direito Administrative. Licitagoes e Contratos.
Pregao Eletronico. Aquisigao de tablets. Analise juridica
previa. Aprovagao.

I- DO RELATORIO

Trata-se de procedimento licitatorio, na modalidade Pregao Eletronico, tendo como

objeto a “Aquisigao de tablets, para atender as necessidades das unidades de ensino

vinculadas a Secretaria Municipal da Educagao, conforme as especificagoes e quantitativos

previstos no AnexoI- Termo de Referenda deste Edital”.

Os autos foram regularmente formalizados e encontram-se instruidos com os seguintes

documentos, no que importam a presente analise:

a) Requisigao da Celula da Logistica da SME e autorizagao do
Secretario Municipal da Educagao;
b) Justificative;
c) Termo de Referenda;
d) Mapa Comparative de Pregos;
e) Propostas Comerciais, coletadas pelo setor requisitante, in
casu, a C6lula de Logistica da SME;
f) Edital do Pregao Eletronico n° 043/2020, acompanhado dos
respectivos anexos (I - Termo de Referenda; II - Carta Proposta; III -
Declarag§o Relativa ao Trabalho de Empregado Menor; IV - Minuta
do Contrato; V - Modelo de Declarag§o de Autenticidade dos
Documentos);

Na sequencia, o processo foi remetido a esta Coordenadoria Juridica, para a analise

previa dos aspectos juridicos da minuta de edital elaborada, prescrita no art. 38, pajrÿgrafo

unico, da Lei n° 8.666/93. Este Parecer, portanto, tern o escopo de assistir a SME/ro controle

interno da legalidade dos atos administrativos praticados na fase preparatory da/tfeitagao.

E o relatorio. Passemos a analise juridica.

II- DA DELIMITAQAO DO ESCOPO DA ANyÿSiPHRiPlCA7R

De antemao, saliento que o exame aqui empreencÿao'

exclusivamente juridicos da consulta, excluidos, portanj

restringe aos aspectos

de natureza tecnica,
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economica e financeira, proprios do merito da Administragao, e, portanto, klfteios as afnbu.igoes

desta Coordenadoria.

Convem sublinhar que parte das observagoes expendidas por esta assessoria juridica

nao passam de recomendagoes, com vistas a salvaguardar a autoridade administrativa

assessorada, e nao vincula-la. Caso se opte por nao as acatar, nao havera, necessariamente,

ilegalidade no proceder, mas assungao de risco. Nesta hipotese, a autoridade devera motivar

sua decisao.

Ressalte-se que a autoridade consulente e os demais agentes envolvidos na tramitagao

processual devem possuir competencia para a pratica dos atos atinentes ao feito, cabendo-lhes

aferir a exatidao das informagoes constantes dos autos, zelando para que todos os atos

processuais sejam praticados por aqueles que detenham as correspondentes atribuigoes.n

Neste sentido, revela o MS 24.631-6:

“Ei Ifcito concluir que e abusiva a responsabilizagao do parecerista a
luz de uma alargada relagao de causalidade entre seu parecer e o
ato administrative do qual tenha resultado dano ao erario. Salvo
demonstragao de culpa ou erro grosseiro, submetida &s instances
administrativo-disciplinares ou jurisdicionais proprias, nao cabe a
responsabilizagao do advogado publico pelo conteudo de seu parecer
de natureza meramente opinativa. Mandado de seguranga deferido.
(STF - MS 24.631-6
Joaquim Barbosa - Julgamento: 09/08/2007 - Orgao Julgador:
Tribunal Pleno - Publicagao: DJ 01-02-2008)'’.

DISTRITO FEDERAL - Relator(a): Min.

Por outro lado, o prosseguimento do feito sem a correg3o de questoes que envolvam a

legalidade, de observance obrigatoria pela Administragao, apontadas como obices a serem

corrigidos ou superados, sao de responsabilidade exclusiva do ente publico assistido.

Ill - DOS FUNDAMENTOS JURIDICOS_ '

A) ADEQUA£AO DO PREGAO AO OBJETO BUSCADO PELA ADMINISTRAQAO

Para se aferir o cabimento da modalidade licitatoria eleita pela Administragao (Pregao

eletrfinico) e preciso verificar se as aquisigoes dos objetos descritos no termo de referenda

enquadram-se como servigos comuns, nos termos do paragrafo unico do art. 1/da Lei n°

10.520/2002. . \ /

O artigo 1° do Decreto Federal n° 10.024 de 20 de Seteinbro de 2019 revela que a

utilizagao da modalidade pregao, na forma eletronica, e obrigatoba,

“Art. 1°. Este Decreto regulamenjra
pregao, na forma eletronica, para

aXficitacSQj na modalidade de
iquisigSo de bens e a

0\
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contratagao de servigos comuns, incluidos os servos comuns. de
engenharia, e dispoe sobre o uso da dispensa eletrdnica, no arribito
da administragao publica federal.
§ 1°. A utilizagao da modalidade de pregao, na forma eletrdnica,
pelos drgaos da administragao ptiblica federal direta, pelas
autarquias, pelas fundagoes e pelos fundos especiais e obrigatdria”.

No mesmo sentido, o art. 1° do Decreto Municipal n° 2344, de 03 de Fevereiro de 2020,

regulamenta o Pregao, nas modalidades Presencial e Eletronica, no Smbito do Municipio de

Sobral, senao vejamos:

“Art. 1°. A Administragao Publica Municipal realizar£,
obrigatoriamente, licitagao na modalidade Pregao para aquisigao de
bens e servigos comuns, definidas na forma do pardgrafo Onico do
art. 1° da Lei Federal n° 10.520/02”.

Assim, diante de tal panorama e considerando que consta nos autos a informagao

expressa da Administragao de que o objeto aqui buscado se enquadra no conceito de servigo

comum, temos que foi devidamente escolhida a modalidade licitatoria cabivel ao feito.

B) DA LEGISLAQAO APLICAVEL AO CASO NA FASE PREPARATORY

O enquadramento do objeto a ser licitado como sendo bem comum atrai a aplicagao da

Lei n° 10.520/2002, em cujo art. 3° esta previsto o seguinte acerca da fase preparatoria:

“Art. 3° A fase preparatoria do pregao observara o seguinte:
I - a autoridade competente justificara a necessidade de contratagao
e definira o objeto do certame, as exigences de habilitagSo, os
crit6rios de aceitagao das propostas, as sangoes por inadimplemento
e as clausulas do contrato, inclusive com fixagao dos prazos para
fornecimento;
II - a definigao do objeto devera ser precisa, suficiente e cjafa,
vedadas especificagoes que, por excessivas, irrelevant
desnecessarias, limitem a competigao;
III - dos autos do procedimento constarao a jusjtficativa das
definigSes referidas no inciso I deste artigo e os/mdispensaveis
elementos tecnicos sobre os quais estiverem apoterffos, bem como o
orgamento, elaborado pelo 6rgao ou entidade pra/motora da licitagao,
dos bens ou servigos a serem licitados; e /
IV - a autoridade competente designar£, efentre os servidores do
orgao ou entidade promotora da licitagaor o pregoeiro e respectiva
equipe de apoio, cuja atribuigao fnclui, olentre outras, o recebimento
das propostas e lances, a Wmee/fe sua aceitabilidade e sua
classificagao, bem como a hafolSitagÿe a adjudicag§o do objeto do
certame ao licitante vencedor”. \/\ \

r\

ou

No mesmo sentido, o art. 20 do Decreto Municipal r/ 2544/2020 revela a documentag§o

necessaria para a instrugao do processo licitatorio na fase ipierna, serrao vejamos-
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“Art. 20. Na fase preparatory do Pregao sera observado o seguirite:

I - aprovagao da autoridade competente para inicio do processo
licitatorio, com previsao dos recursos orgamentarios necessarios,
com a indicagao das rubricas, exceto na hipotese de pregao para
registro de pregos;
II - justificativa da necessidade da aquisigao, devidamente motivada
e analisada sob a otica da oportunidade, conveniencia e relevancia
para o interesse publico, bem como demais justificativas necessarias
a regularidade da licitagao;
III - termo de referenda, de forma clara concisa e objetiva, pelo
orgao requisitante;
IV - estimativa do valor da contratag§o, por comprovada pesquisa de
mercado;
V - designagao do pregoeiro e da equipe de apoio;
VI - autorizagSo de abertura da licitag§o;
VII- edital, com seus anexos obrigatorios;
VIII - minuta do termo de contrato, ou instrumento equivalente, ou
minuta da ata de registro de pregos, conforme o caso;
IX- parecer jurldico”.

No caso vertente, toda a documentagao exigida encontra-se nos autos do processo

licitatorio.

C) DA AUTUAgAO PROCESSUAL

Ve-se que o procedimento licitatorio foi iniciado com a abertura de processo

administrative, devidamente registrado no Sistema de Licitagoes.

D) DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAQAO

Esclarega-se, desde ja, que a decisao sobre a necessidade de contratagao/fem

destaque envolve julzo de conveniencia e oportunidade, de exclusividade do gestoi/publico,

nao cabendo a esta Coordenadoria Juridica se imiscuir na materia. O papel desta aÿsessoria e

recomendar que tal justificativa seja a mais completa possivel, orientando o orgio assistido, se

for o caso, pelo seu aperfeigoamento ou reforgo, na hipotese de ela se reÿelar insuficiente,

desproporcional ou desarrazoada, de forma a nao deixar marnem para futuros

questionamentos. V /
In casu, a justificativa para a necessidade da contratasao s;

02/2020-COADM/LIC/SME, assim como no Termo de Referenda
ta no Anexo do Oficio n°

TOrme disposto abaixo:

alunos por resultados“Varios estudos apontam qua ppemiai
pedagogjeos alcangados e um£(>strÿ6gia\de ensino com a finalidade
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*de motiva-los a sempre querer alcangar os, seus objetivos,
estimulando a busca incessante por conhecimento.

Assim, com a finalidade de premiar os alunos da Rede
Publics Municipal de Ensino de Sobral/CE, que participant por
exemplo, de Olimpiadas, disputas pedagbgicas, dentre outros, e uma
forma da Secretaria da Educagao reconhecer os esforgos destes e os
resultados obtidos, estimulando a aprendizagem constante.

A escolha dos tablets como forma de estimular a
aprendizagem e justificada pois, atraves deste equipamento, o aluno
podera fazer trabalhos escolares, realizar as atividades cotidianas,
dentre outros”.

Verifica-se, ainda, que o Secretario Municipal da Educagao, concordou com a

justificativa apresentada, de modo que se pode considerar atendida a exigencia normativa

neste quesito, ao menos no que tange aos seus aspectos juridico-formais.

£ importante lembrar que a teoria dos motivos determinantes preconiza que os atos

administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os

efeitos juridicos. Ate mesmo sua validade dependera da efetiva existencia dos motivos

apresentados. Recomenda-se, por isso, especial cautela quanto aos seus termos, que devem

ser claros, precisos e corresponder a real demanda desta Secretaria, sendo inadmissiveis

especificagoes que nao agreguem valor ao resultado da contratagao, ou superiores as

necessidades da SME, ou, ainda, que estejam defasadas tecnologica e/ou metodologicamente.

E) DA DEFINIQAO DO OBJETO

Para a licitude da competigao, impende que a definigao do objeto, refletida no Termo de

Referenda, corresponda as reais necessidades da SME e de suas unidades vinculadas,

evitando-se detalhes excessivos, irrelevantes ou desnecessarios, capazes de conduzir a

limitagao da competitividade do certame. Registre-se que nao incumbe a esta Coordenjjdbria

avaliar as especificagoes utilizadas, dado o seu carater eminentemente/tecnico,

recomendando-se ao setor requisitante que verifique o cumprimento deste requiÿito.

Convem lembrar que o art. 7°, § 4° da Lei n° 8.666/93, veda a indusao, no objeto da

licitagao, de fornecimento de materiais e servigos sem previsao de quanjraades. Em atengao ao

preceito legal, a correta definigao do objeto impoe a apresentagao dos quantitativos estimados

para a licitagao, de forma justificada, mesmo que sucintamente. /

No caso em aprego, a definigao/especificagaovfo objeto, inclusive com a concernente

explicitagao da quantidade dos itens, encontram-se

O

•mo/de Referenda.
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F) DA ESTIMATIVA DE CUSTO DA CONTRATAQAO

O Termo de Referenda do Pregao deve confer “elementos capazes de pnppiciar o.valor

do custo pela administrapao”, nos termos do disposto art. 6°, XI, alinea “a”, subitem “2”, senao

vejamos:

“Art. 6°.

[...]

XI - termo de referenda - documento elaborado com base nos
estudos tecnicos preliminares, que devera confer:
a) os elementos que embasam a avaliapao do custo pela
administrapao publica, a partir dos padroes de desempenho e
qualidade estabelecidos e das condipoes de entrega do objeto, com
as seguintes informapoes:
[...]
2. o valor estimado do objeto da licitagao demonstrado em
planilhas, de acordo com o prego de mercado”.

In casu, o custo da contratapao foi estimado em R$ 77.312,00 (setenta e sete mil e

trezentos e doze reais).

Vale ressaltar, para arrematar este ponto, que a metodologia de calculo do valor

estimado da contratapao e de inteira responsabilidade do setor requisitante (Celula da Logistica

da SME), nao cabendo a esta Coordenadoria Juridica adentrar no merito da referida questao

tecnica.

Assim, no tocante a pesquisa de prepos contida no presente processo, conclui-se que a

assessoria juridica nao compete pesquisar os prepos praticados pelo mercado nem aferir se

estao corretos, haja vista que existe, na estrutura organizacional da SME, o respectivo setor

requisitante, que faz a coleta de prepos bem como analisa minuciosamente as proppstas

recebidas dos fornecedores, conforme Anexo do Mapa Comparative em anexo. Lei n°

8.666/93 definiu, objetivamente, a competencia da Assessoria Juridica no seu art/ÿ8, inciso VI

e paragrafo unico, sem qualquer menpao a realizapao de pesquisa de

verdade, seria tarefa compativel com o dominio dos conhecimentos em que4tuam profissionais

do Direito. /

'epos, nem, em

G) DA PREVISAO DE RECURSOS ORQAMENJARIOS

A Legislapao patria estabelece que a realizapaoÿ

de recursos orpamentarios que assegurem o pagaim

aquisipoes/servipos e obras a serem executadas mo ex<

com o respectivo cronograma. / y

ik licitapao depende da previa previsao

lenÿraas obrigapoes decorrentes de

krofcrasfh\anceiro em curso, de acordo
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No que tange ao processo em exame, constata-se que o termo cle-,x[eferencia foi

elaborado pela Celula da Logistica da SME.

Como e sabido, na instrugao do feito, o art. 20 do Decreto Municipal n° 2344/2020

demanda a necessaria aprovagao do Termo de Referenda. Do mesmo modo, o Decreto em

referenda impoe que a autoridade competente determine a abertura do processo licitatorio,

devendo esta ser expllcita, clara e congruente, podendo consistir em declaragao de

concordancia com fundamentos de anteriores pareceres, informagoes, decisoes ou propostas,

que, neste caso, serao parte integrante do ato.

No presente caso, houve decisao administrativa expressa, contendo a observance das

exigences supracitadas.

r\
J) DA ANALISE DAS MINUTAS DO EDITAL E DO CONTRATO

Segundo o art. 20 do Decreto Municipal n° 2344/2020, o processo licitatorio deve ser

instruido com a minuta de edital e seus anexos, o que foi integralmente atendido.

Cabe asseverar que existe, no ambito do Municipio de Sobral, minuta padrao de pregao

eletronico, de observance obrigatoria, cujos termos ja foram analisados pela Central de

Licitagoes desta municipalidade, orgao responsavel em processar todos os procedimentos

relatives a materia. Por esta razao, a analise dos casos concretos, em regra, limita-se aos itens

que se diferenciam da minuta padrao, que devem ser destacados e justificados pela area

tecnica responsavel, a fim de otimizar os trabalhos. No presente caso, nenhuma clausula se

diferenciou da minuta padrao, motivo pelo qual o processo licitatorio deve ter continuidade.

IV - DA CONCLUSAO Z

Ante o exposto, com base nos documentos e informagoes ate 2fqui colacionados,

ressalvados os aspectos tecnicos, economicos, financeirosÿ e as ponderafgoes de conveniencia

tanto, ajjtfeios as atribuigdes desta

Coordenadoria Jurldica, concluo pela viabilidadeX jArldiciC opinando, assim, pelo

prosseguimento do certame.

e oportunidade, proprios do merito da Administragao, e,"

Ressalto que o exame juridico em tela se bai

pelo setor requisitante da SME e nos documel

iagoes tecnicas produzidas

[os Wie fbtegram o presente caderno

nas
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processual. Assim, releve-se que a motivagao, as justificativas, os calculos e\os demais dados

tecnicos informativos sao de inteira responsabilidade da Celula da Loglstica da SME.

Pelo exposto, sugere-se a remessa do feito a autoridade superior para consideragoes.

Empos, remeta-se os autos a Central de Licitagoes do Municipio de Sobral (CELIC), para que

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

seu objeto.

Salvo melhor julzo, e o parecer.

Sobral (CE), 29 de Julho de 2020.

DAYANNA KARDyCOELHO XIMENES
Coordenadora Juridica da SME

OAB/CE n° 26.147

flMÿElWlciMENTO
Gerente ddf Celula de Processos Licitatorios da SME

OAB/CE n° 40.288

JO:

DESPACHO:

igra do PyareceKn\°/\ 43/2020 - COJUR/SME. Remeta-se os autos a

pftpvidencias.
De ao6rdo com

CentfaLde Licit/&6eÿ(CEUC;

\ siArjs*iXs>

rancisco Herbert Lima Vasconcelos
fecretario Municipal da Educagao

i
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