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PROCESSO N° P081408/2019
PREGAO ELETRONICO N° 108/2019
INTERESSADO: Coordenadoria de Transportes da SESEP.

Ementa: Direito Administrative. Licitagoes e Contratos.
Pregao Eletronico. Registro de Prego para futuras e
eventuais aquisipoes de Onibus Urbanos para o
Transporte Publico do Municipio de Sobral. Analise juridica
previa. Aprovapao.

I - DO RELATORIO _ _

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

o “Registro de Prepo para futuras e eventuais aquisipoes de Onibus Urbanos para o Transporte

Publico do Municipio de Sobral, conforme as especificagoes e quantitativos previstos no Anexo

I - Termo de Referenda deste Edita!’’.

A Coordenadoria de Transportes da SESEP, justificou o pleito conforme o disposto

abaixo:

“A Coordenag2o de Transportes da SESEP vem justificar a solicitagao da
licitagao na modaiidade Pregao Eletrdnica para Registro de Prego para

futuras e eventuais aquisigOes de Onibus Urbanos para o Transporte
Publico do Municipio de Sobral, pelos fatos e fundamentos seguintes.
Aquisigao dos Onibus Urbanos e para implantagSo do sistema de
transporte publico coletivo do municipio de Sobral/CE. A partir de 2017.
iniciaram-se, em Sobral, os levantamentos de dados e as respectivas
anaiises para a elaboragao do Plano de Mobiiidade (PlanMob) O referido
piano foi concluido no infeio de 2018, com varias propostas de
adequagoes urbanisticas e de mobiiidade urbana. Entre as propostas
referentes a mobiiidade urbana, esta a criag3o de linhas de onibus, cujo
criterio para a selegao das linhas foi a demanda da populagao E
inquestionavel a necessidade da modernizagao e da requalificagao do
sistema e o atendimento das demandas da populagao que utilizam esse
servigo, especialmente face a din§mica do desenvolvimento urbano. que

tern gerado, nas ultimas decadas, uma crescente demanda de
deslocamentos na cidade. Necessario, portanto, racionalizar, modernizar
e dar mais flexibilidade a operagao dos servigos de transporte de
passageiros. Tudo para que se possa implantar e organizar urn novo
Sistema com a possibiiidade de promover melhor atendimento ao usuario,

sem prejuizo da economicidade de prestagao dos servigos. Devido a
infraestrutura viÿria de Sobral/CE, os onibus serSo do tipo Midi Onibus
Alem disso, tern a capacidade de transporte de 50 ou mais passageiros

sentados e em p6 incluindo area reservada para cadeira de rodas ou cao
guia. O sistema de transporte publico coletivo de Sobral sera
incrementado com equipamentos para monitoramento da frota em tempo
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real e bilhetagem tof&fiÿfrtte'eletronica. Portanto, entendemos como
justificado e, por consequencia, pedimos a brevidade maxima possivei na
conclusSo dos procedimentos que se fizerem cabiveis e necessarios para
que se permita a prestagio dos servigos tidos como fundamentals”.

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

documentos, no que importa a presente analise:

a) Requisigao da Coordenagao de Transportes da SESEP e autorizagao do Secretary

Municipal de Servigos Publicos;

b) Justificativa;

c) Termo de Referenda;

d) Mapa Comparative de Pregos;

e) Propostas Comerciais, coletadas pelo setor requisitante, in casu, a Coordenagao de
Transportes da SESEP;

f) Edital do Pregao Eletronico n°108/2019, acompanhado dos respectivos anexos (I -
Termo de Referenda; II - Carta Proposta; II! - Declaragao Relativa ao Trabalho de
Empregado Menor; IV - Minuta da Ata de Registro de Pregos; V - Minuta do
Contrato);

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, paragrafo unico,

da Lei n° 8.666/93. Este Parecer, portanto, tern o escopo de assistir a SME no controle interno

da legalidade dos atos administrativos praticados na fase preparatory da licitagao.

E o relatorio. Passemos a analise juridica.

II - DA ANALISE JURIDICA

Inicialmente, cabe esclarecer que este parecer e meramente opinativo, sem qualquer

conteudo decisorio, haja vista que o prosseguimento do certame ficara adstrito as determinagoes

das autoridades competentes, conforme MS 24.631-6, senao vejamos:

£ licito concluir que e abusiva a responsabilizagSo do parecerista a luz de
uma alargada relagSo de causalidade entre seu parecer e o ato
administrative do qua! tenha resultado dano ao erario Salvo
demonstragao de culpa ou erro grosseiro, submetida as instancias
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 - DISTRITO FEDERAL - Relator(a): Min. Joaquim Barbosa -
Julgamento: 09/08/2007 - Orgao Julgador: Tribunal Pleno - PublicagSo: DJ
01-02-2008)
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O pregao consiste em modalidade de licitdÿP|ftstituida pela Lei n° 10.520/2002, para a

aquisigao de bens e servicos comuns no ambito da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios.

Nos termos do paragrafo unico do art. 1° do referido diploma legal, sao considerados

bens e servigos comuns aqueles cujos padroes de desempenho e qualidade possam ser

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagoes usuais no mercado.

No caso vertente, pressupoe-se correta a manifestagao sobre a natureza comum dos

servigos a serem contratados, o que viabiliza a adogao do pregao como modalidade licitatoria e

o exame dos demais aspectos juridicos relativos ao certame proposto.

O Pregao Eletronico, regulamentado pelo Decreto n° 5.450/2005, bem como o disposto

na Lei 10.520/2002 e no Decreto Municipal n° 2.026 de 02 de Maio de 2018, determinando que

esta e destinada a “aquisigao de bens e servigos comuns, sendo aqueles cujos padroes de

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de

especificagoes usuais no mercado”, adequando-se perfeitamente ao presente caso. O decreto

federal em comento preconiza ainda, em seu artigo 4°, que “nas licitagoes para aquisigao de

bens e servigos comuns sera obrigatoria a modalidade pregao”, e o seu paragrafo primeiro impoe

a utilizagao da modalidade eletronica, “salvo nos casos de comprovada inviabilidade”.

Destaca-se o relatorio ao Acordao n° 313/2014, onde o Ministro Benjamim Zymler,

defende que:

"O Administrador Publico, ao analisar se o objeto do pregao enquadra-se
no conceito de bem ou servigo comum, devera considerar dois fatores: os
padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos
no edital? As especificagfies estabelecidas sao usuais de mercado? Se
esses dois requisitos forem atendidos o bem ou servigo podera ser licitado
na modalidade pregao. Isso nao significa que somente os bens pouco
sofisticados poderao ser objeto do pregao, ao contrario, objetos
complexos podem tambem ser enquadrados como comuns”.

Ademais, e importante salientar que a modalidade supracitada trara beneficios

procedimentais ao certame, consequencia da diminuigao de formalidades e burocracia,

simplificagao no procedimento, utilizando-se uma menor quantidade de papel, na qual facilitara

o manuseio de tal processo. Outro importante beneficio e o encurtamento de distances entre os

interessados, decorrente da acessibilidade que a Internet traz, possibilitando a participagao de

mais empresas interessadas e, consequentemente, o aumento da competitividade.
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Vislumbra-se que o presente feito esUÿÿjarrter perfeita sintonia com as exigences

legais estabelecidas pela Lei de Licitapoes, lei n.° 8.666/93, bem como com a lei especifica Lei

n°10.520/02 e Decreto n° 5.450/2005, que regulamenta o Pregao, in casu, Pregao Eletronico

que e uma das mais celeres e eficazes modalidades, levando em considerapao as peculiaridades

legais inerentes. E isto esta presente tanto no aspecto do valor do objeto, bem como no que diz

respeito as condipoes que deverao constar expressamente no edital, na conformidade do que

preconizam o artigo 40 do mencionado diploma legal. Ademais, deve-se ressaltar que nas

minutas dos respectivos contratos constantes dos autos, estao previstas as clausulas que, por

imperativo legal (cf. Art. 55, da Lei de Licitapao), deverao estar expressamente contempladas

Os requisitos a serem observados na fase preparatory da licitapao foram estabelecidos

no art. 3° da Lei n° 10.520/2002, que assim dispoe:

I - a autoridade competente justificara a necessidade de contratapao

e definira o objeto do certame, as exigencias de habilitapao, os
criterios de aceitagao das propostas, as sanpoes por inadimplemento
e as clausulas do contrato, inclusive com fixagao dos prazos para
fornecimento;

II - a definipao do objeto devera ser precisa, suficiente e clara, vedadas
especificapOes que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessarias,

limitem a competipao;
III - dos autos do procedimento constarao a justificativa das
definipoes referidas no inciso I deste artigo e os indispensaveis
elementos tecnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o
orpamento, elaborado pelo orgao ou entidade promotora da licitapao, dos
bens ou servipos a serem licitados; e
IV - a autoridade competente designara, dentre os servidores do
orgao ou entidade promotora da licitapao, o pregoeiro e respectiva
equipe de apoio, cuja atribuipcio inclui, dentre outras, o recebimento das
propostas e lances, a analise de sua aceitabilidade e sua classificapao
bem como a habilitapSo e a adjudicapao do objeto do certame ao licitante
vencedor.

Em se tratando de Pregao Eletronico, importante ressaltar o que consta no art. 9° do

Decreto n° 5.450/2005, in verbis:

Art. 9° Na fase preparatory do preg3o, na forma eletronica, sera
observado o seguinte:
I - elaborapao de termo de referenda pelo org§o requisitante, com
indicapao do objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas
especificapdes que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessarias,

limitem ou frustrem a competipdo ou sua realizapao;
II - aprovapdo do termo de referenda peia autoridade competente:
III - apresentap§o de justificativa da necessidade da contratapao,
IV - elaborapao do edital, estabelecendo criterios de aceitapao das
propostas;
V - definipao das exigencias de habilitapao, das sanpoes aplicaveis.

suasinclusive no que se refere aos prazos e as condipoes que, pelas
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particularidades, sÿWjÿegosideradas relevantes para a celebragao e
execugao do contrato* e o atendimento das necessidades da
administragSo;
VI - designagao do pregoeiro e de sua equipe de apoio.
§ 1° A autoridade competente motivara os atos especificados nos incisos
II e III, indicando os elementos tecnicos fundamentals que o apoiam, bem
como quanto aos elementos contidos no orgamento estimativo e no
cronograma fisico-financeiro de desembolso, se for o caso, elaborados
peia administragao.
§ 2° O termo de referenda e o documento que devera confer elementos
capazes de propiciar avaliagSo do custo pela administragao diante de
orgamento detalhado, definigSo dos metodos, estrategia de suprimento,
valor estimado em planilhas de acordo com o prego de mercado,
cronograma fisico-financeiro, se for o caso, criterio de aceitagao do objeto.
deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizagao e
gerenciamento do contrato, prazo de execugao e sangoes, de forma clara,

concisa e objetiva.

No tocante a pesquisa de pregos contida no presente processo, convem mencionar que

a assessoria jurfdica nao compete pesquisar os pregos praticados pelo mercado nem aferir se

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

requisitante, in casu, a Celula de Logistica/Coordenadoria Administrativa, que faz a coleta de

pregos bem como analisa minuciosamente as propostas recebidas dos fornecedores, conforme

Anexo do Mapa Comparativo em anexo. A Lei n° 8.666/93 definiu, objetivamente, a competence

da Assessoria Juridica no seu art. 38, inciso VI e paragrafo unico, sem qualquer mengao a

realizagao de pesquisa de pregos, nem, em verdade, seria tarefa compativel com o dominio dos

conhecimentos em que atuam profissionais do Direito. Note-se que o Tribunal de Contas da

Uniao tern reconhecido que compete a comissao permanente de licitagao, ao pregoeiro e a

autoridade superior a que se subordinam verificar se houve a pertinente pesquisa de prego e,

tendo havido, se observou criterios aceitaveis, conforme Acordao n° 2.147/2014-Plenario. Rel.

Min. Benjamin Zymler, Processo n° 005.657/2011-3, senao vejamos:

“2. E da compet§ncia da comissao permanente de licitagao. do
pregoeiro e da autoridade superior verificar se houve recente
pesquisa de prego junto a fornecedores do bem a ser licitado e se
essa pesquisa observou criterios aceitaveis."
"Em autos de Acompanhamento, a unidade tecnica constatou. dentre
outras ocorrencias, que nSo fora realizada pesquisa de pregos para
respaldar a planilha orgamentaria usada como referencial em
concorr£ncia langada pelo Servigo Social da Industria - Departamento
Regional do Parana (Sesi/PR) para a execugao das obras de ampliacao
do Centro Integrado dos Empresarios e Trabalhadores do Estado do
Parana. Ouvidos em audiencia, os responsaveis alegaram que a
estimativa dos custos unitarios da planilha orgamentaria fora realizada
com base em dados de revista especializada e em tabelas dispostas em
resolugSo da Secretaria de Obras Publicas do Governo do Estado do
Parana (Seop). Ao analisar o caso, o relator deixou claro que foram
disponibilizados ao Tribunal apenas os dados da Seop. Afirmou que a
pesquisa de pregos “e essencial para balizar o julgamento das propostas.
por meio da consideragSo dos pregos vigentes no mercado, e possibilitar
a selegao da proposta mais vantajosa para o Sesi/PR". Afirmou. ainda.
“que n3o foi acostado aos autos do processo licitatorio pesquisa reaiizada
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por meio de consults aefiaefttas oficiais ou da obtengao de cotagoes de
empresas/fornecedores distintos", motivo pelo qual, em afronta ao art. 2°
do Regulamento de Licitagoes e Contratos do Sesi. n§o houve a
comprovagSo de que a proposta vencedora do certame era a melhor para

a entidade. O relatou acrescentou que a jurisprudence do TCU indica que
“a CPL, o pregoeiro e a autoridade superior devem verificar: primeiro,
se houve pesquisa recente de prego junto a fornecedores do bem e
se essa observou criterios aceitaveis”, Nesse aspecto. considerando
que itens representatives dos custos da planilha orgamentaria
apresentavam valores superiores aos da Seop e que diversos itens dessa
planiiha n3o se encontravam listados no cadastro da secretaria estadual,

o condutor do processo concluiu “que as alegagoes dos responsdveis n§o

comprovaram que de fato houve pesquisa de prego e que essa pesquisa
observou criterios aceitdveis”. Assim, em fung§o dessa e de outras
irregularidades, o Colegiado rejeitou as razoes de justificativas
apresentadas e aplicou a gestores da entidade a multa prevista no art 58,

inciso II, da Lei 8.443/92." Acordao 2147/2014-Plenario, TC
005.657/2011-3, relator Ministro Benjamin Zymler, 20.8.2014.”
(Destacamos)
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Portanto, a vista dos autos e do exposto, defronte tais necessidades, opinamos, diante

da conveniencia e oportunidade, com fulcro em dar celeridade aos procedimentos

administrativos e, consequentemente, visando a economia processual e uma maior eficiencia no

certame licitatorio, a abertura deste, na modaiidade PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo

MENOR PREQO POR ITEM, para o “Registro de Prego para futuras e eventuais aquisigoes

de Onibus Urbanos para o Transporte Publico do Municipio de Sobral, conforme as

especificagdes e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referencia deste Edital”,

propondo, por conseguinte, que os autos sejam levados ao Exmo. Sr. Secretario Municipal de

Servigos Publicos, para consideragoes. Em seguida, retornar os autos deste a Central de

Licitagoes (CELIC) para que se providencie as medidas processuais ulteriores cabiveis, com o

fim precipuo de cumprir o seu objeto.

Salvo melhor juizo, e o parecer.

Sobral/CE, 24 de julho de 2019.

Coordenadora Juridica da SESEP
OAB/CE n° 26.899
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DESPACHO:

De acordo com o Parecer n° 045/2019-COJUR/SESEP. A Central de Licitagoes (CELIC) para I

providencias.

/yhLÿ/'_/A 'x -
_

Paulo Cesar U>pes Vasconcelos
Secretario MunicipÿjdeIServigos Publicos.
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