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UPARECER JURIDICO
t r'

PARECER N° 161/2020 -COJUR/SME
PROCESSO N° P123307/2020
PREGAO ELETR6NICO N° 101/2020-SME
INTERESSADO: Coordenadoria Administrativa da SME.

Ementa: Direito Administrative). Licitagoes e Contratos.
Pregao EletrOnico. Aquisigao de mascaras. An£lise
juridica previa. Aprovagao.

iI - DO RELATbRIO

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

objeto o “Registro de Prego para futuras e eventuais aquisigoes de materials de consumo

(mascara de protegao facial e mascara de protegao transparente - face shield), para atender os

alunos e professores da Rede Publica Municipal de Ensino de Sobraf.

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

documentos, no que importam & presente an£lise:

Requisigao da Coordenadoria Administrativa da SME e
autorizagao do Secretario Municipal da Educagao;

Justificativa;
Termo de Referenda;
Mapa Comparativo de Pregos;
Propostas Comerciais, coletadas pelo setor requisitante, in

casu, a Coordenadoria Administrativa da SME;
Edital do Pregao Eletrdnico n° 101/2020, acompanhado dos

respectivos anexos (I - Termo de Referenda; li - Carta Proposta; Hi -
Declaragao Relativa ao Trabalho de Empregado Menor; IV - Minuta
da Ata de Registro de Pregos; V - Minuta do Contrato; VI - Modelo
de Declaragao de Autenticidade dos Documentos);

a)

b)
c)
d)
e)

f)

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

prdvia 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 preparatoria da licitagao.

E o relatorio. Passemos a analise juridica.

II-DA DELIMITAgAO DO ESCOPO DA ANALISE JURfDICA

De antemao, saliento que o exame aqui empreendido se restringe aos aspectos

exclusivamente juridicos da consulta, excluidos, portanto, aqueles de natureza tecnica,
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economica e financeira, proprios do merito da Administragao, e, portanto, alheios as atribuigoes

desta Coordenadoria.

ConvPm sublinhar que parte das observagSes expendidas por esta assessoria juridica

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

assessorada, e nao vinculÿ-la. Caso se opte por nao as acatar, nao haverP, 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 prditica dos atos atinentes ao feito, cabendo-lhes

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

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

Neste sentido, revela o MS 24.631-6:

“£ licito concluir que 6 abusiva a responsabilizagao do parecerista k
luz de uma alargada relagao de causalidade entre seu parecer e o
ato administrativo do qual tenha resultado dano ao erario. Salvo
demonstragao de culpa ou erro grosseiro, submetida as instancias
administrativo-disciplinares ou jurisdicionais prdprias, nao cabe a
responsabilizagao do advogado pdblico 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 - 6rgao Julgador:
Tribunal Pleno - Publicagao: DJ 01-02-2008)".

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

legaiidade, de observancia obrigatoria peia Administragao, apontadas como obices a serem

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

III -DOS FUNDAMENTOS JURIDiCOS_
A) ADEQUACAO DO PREGAO AO OBJETO BUSCADO PELA ADMINISTRAQAO
Para se aferir o cabimento da modalidade licitatdria eleita pela Administragao (Pregao

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

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

10.520/2002.

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

utilizagao da modalidade pregao, na forma eletronica, e obrigatdria, senao vejamos:

“Art. 1°. Este Decreto regulamenta a licitagao, na modalidade de
pregao, na forma eletrdnica, para a aquisigao de bens e a
contratagao de servigos comuns, inclufdos os servigos comuns de
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engenharia, e disp6e sobre o uso da dispensa eietronicaÿno aifibito
da administragao pdblica federal.
§ 1°. A utiiizagao da modalidade de pregao, na forma eletronica,
pelos orgaos da administragao publica federal direta, pelas
autarquias, pelas fundagdes e pelos fundos especiais e obrigatoria”.

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 ambito do Municipio de

Sobral, senao vejamos:

“Art. 1°. A Administragao Piiblica Municipal realizard,
obrigatoriamente, licitapao na modalidade Pregao para aquisigao de
bens e servigos comuns, definidas na forma do paragrafo 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 servipo

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

B) DA LEGISLAgAO APLICAVEL AO CASO NA FASE PREPARAT6RIA

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

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

“Art. 3° A fase preparatdria do pregao observard o seguinte:
I - a autoridade competente justificara a necessidade de contratagdo
e definird o objeto do certame, as exigences de habilitagao, os
criterios de aceitapao 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 clara,
vedadas especificagoes que, por excessivas, irrelevantes ou
desnecessdrias, limitem a competipao;
III - dos autos do procedimento constarao a justificativa das
definipdes referidas no inciso I deste artigo e os indispensÿveis
elementos t6cnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o
orgamento, elaborado pelo drgao ou entidade promotora da licitapao,
dos bens ou servigos a serem iicitados; e
IV - a autoridade competente designara, dentre os servidores do
orgao ou entidade promotora da licitapao, o pregoeiro e respectiva
equipe de apoio, cuja atribuigao tnclui, dentre outras, o recebimento
das propostas e lances, a andlise de sua aceitabilidade e sua
classificag§o, bem como a habilitagao e a adjudicagao do objeto do
certame ao licitante vencedor”.

O

No mesmo sentido, o art. 20 do Decreto Municipal n° 2344/2020 revela a documentagao

necessaria para a instrugao do processo licitatorio na fase interna, senao vejamos:

“Art. 20. Na fase preparatoria do Pregao sera observado o seguinte:
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I - aprovagao da autoridade competente para ihlcio do processo
licitatbrio, com previsao dos recursos orgamentbrios necessarios,
com a indicagao das rubricas, exceto na hipbtese'de-'-pregad para
registro de pregos;
II - justificativa da necessidade da aquisigao, devidamente motivada
e analisada sob a 6tica da oportunidade, conveniencia e relevancia
para o interesse publico, bem como demais justificativas necessarias
d regularidade da licitagao;
III - termo de referenda, de forma clara concisa e objetiva, pelo
orgao requisitante;
IV - estimativa do valor da contratagao, por comprovada pesquisa de
mercado;
V- designagao do pregoeiro e da equipe de apoio;
VI- autorizagao de abertura da licitagao;
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

licitatbrio.

C) DA AUTUAQAO 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 decisbo sobre a necessidade de contratagao em

destaque envolve julzo de convenibncia e oportunidade, de exclusividade do gestor pOblico,

nao cabendo a esta Coordenadoria Jurldica se imiscuir na matbria. O papel desta assessoria e

recomendar que tal justificativa seja a mais completa possfvel, orientando o orgao assistido, se

for o caso, pelo seu aperfeigoamento ou reforgo, na hipbtese de ela se revelar insuficiente,

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

questionamentos.

(

In casu, a justificativa para a necessidade da contratagao consta no Anexo do Oflcio n°

088/2020 - COADM/SME, assim como no Termo de Referenda, conforme disposto abaixo:

"O coronavlrus represents uma grave e complexa ameaga para a
sabde humana. Essa infeegao 6 desenvolvida pelo contbgio a partir
do novo coronavlrus SARS-CoV-2. A doenga conhecida como
COVID-19, tern seu nome oriundo do ingles “Coronavlrus disease
2019", caracterizada como uma doenga infecciosa emergente,
identificada inicialmente na cidade de Wuhan, localizada na China.
Os primeiros casos aconteceram com poucas pessoas intemadas
com pneumonia grave, aparentemente viral, que foram internados no
mesmo perlodo. Ao longo do tempo o niimero foi aumentado
milhares de vezes, num crescimento exponencial, causando dezenas
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de milhares de vitimas fatais e tomando uma dimenSao de pandemia,
conforme decretou a Organizagao Mundial de Saude (OTV1S-).
Diante deste cenario, sabe-se que a transmissao do virus acontece
de pessoa a pessoa, atraves de contato direto ou indireto atraves de
partfculas virais presentes nas goticulas de saliva, no toque, apertos
de mao, contato com objetos e superficies contaminadas, tosse,
espirro, entre outros, quando atingem as mucosas da face, nariz,
olhos ou boca. Uma grande parte dos casos se apresenta como
forma leve da doenga, podendo, inclusive, haver casos
assintom£ticos.
Uma das medidas adotadas para diminuir a probabilidade de contegio
com o novo Corona virus e o uso de mascaras, principalmente no retorno
gradual as atividades escolares de forma presencial.
Com isso, a Secretaria Municipal da Educagao - SME esta
organizando o referido piano de retomada, ja que as aulas foram
suspensas porforga do Decreto Municipal n° 2.371, de 16 de margo
de 2020, que instituiu o estado de emerg§ncia no ambito desta
municipalidade. Com isso, faz-se necessÿria aquisigoes de materiais
para diminuir a disseminagao da COVID-19.
As aquisigoes em epigrafe, quais sejam, as mascaras de protegao
f3cil e as mascaras de protegao transparente (face shield) sao
necessSrias para que haja a protegao individual de todos os alunos e
professores da Rede Publics Municipal de Ensino de Sobral, freando
a disseminagao da doenga no retorno gradual as atividades
presenciais.
A falta desses materiais pode significar risco de cont£gio e
consequente proliferagao do virus, o que comprometeria a satide dos
profissionais das escolas, bem como dos alunos, em virtude de
serem insumos de suporte as agoes de saude, visando garantir a
protegao, de forma regular e continua”.

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

justificativa apresentada, de modo que se pode considerar atendida a exigSncia 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. At6 mesmo sua validade depended 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, corresponds 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 Coordenadoria

r\
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avatiar as especificagoes utilizadas, dado o seu carater emineriternente tecnico,

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

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

iicitagao, de fornecimento de materials e servigos sem previsao de quantidades. Em atengao ao

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

para a Iicitagao, de forma justificada, mesmo que sucintamente.

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

explicitagao da quantidade dos itens, encontram-se no Termo de Referenda.

F) DA ESTIMATIVA DE CUSTO DA CONTRATAQAO

0 Termo de Referenda do Pregao deve confer “elementos capazes de propiciar o valor

do custo peia administragSo”, nos termos do disposto art. 6°, XI, allnea “a”, subitem “2", senao

vejamos:

“Art. 6°.

[...]

XI - termo de referenda - documento elaborado com base nos
estudos tecnicos preliminares, que dever£ confer:
a) os elementos que embasam a avaliagao do custo pela
administragao publica, a partir dos padroes de desempenho e
qualidade estabelecidos e das condigdes de entrega do objeto, com
as seguintes informagoes:
[-3
2. o valor estimado do objeto da Iicitagao demonstrado em
planilhas, de acordo com o prego de mercado”.

In casu, o custo da contratagao foi estimado em R$ 352.840,00 (trezentos e cinquenta

e dois mil e oitocentos e quarenta reais).

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

estimado da contratagao e de inteira responsabilidade do setor requisitante (Coordenadoria

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

referida questao tecnica.

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

assessoria juridica nao compete pesquisar os pregos 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 pregos bem como analisa minuciosamente as propostas

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

8.666/93 definiu, objetivamente, a competSncia da Assessoria Juridica no seu art. 38, inciso VI

e paragrafo Cinico, sem qualquer mengao & realizagao de pesquisa de pregos, nem, em

r\
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verdade, seria tarefa compatfvel com o domfnio dos conhecimentos em que atuam pratissionais

do Direito.

G) DA PREVISAO DE RECURSOS ORÿAMENTARIOS

A Legislagao pdtria estabelece que a realizagao de iicitagao depende da previa previsao

de recursos orgamentarios que assegurem o pagamento das obrigagoes decorrentes de

aquisigdes/servigos e obras a serem executadas no exercfcio financeiro em curso, de acordo

com o respectivo cronograma.

O art. 20, inciso I, do Decreto Municipal n° 2344/2020 autoriza que a SME nao informe

as dotagoes orgamentarias no momento inicia! da Iicitagao, motivo peio qual nao foi fornecido

os referidos dados.

H) DESIGNAQAO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

Para a realizagao da Iicitagao, a autoridade competente deve designar urn pregoeiro,

dentre os servidores da Central de Licitagoes do Municfpio de Sobral, cujas atribuigdes incluem

o recebimento das propostas e lances, a analise de sua aceitabilidade e sua classificagao, bem

como a habilitagao e a adjudicagao do objeto do certame ao licitante vencedor. Anote-se que o

servidor designado deve ter realizado capacitagao especi'fica para exercer a atribuigao.

Nos autos, consta a designagao do pregoeiro/equipe de apoio, conforme informagao

exarada peio Sistema de Licitagoes do Municfpio de Sobral.

I) DA ELABORASAO/APROVAGAO DO TERMO DE REFERENCE E
AUTORIZAQAO PARA A REALIZAGAO DO CERTAMEr~\

O Decreto Municipal n° 2344/2020, em seu art. 6°, XI, define o Termo de Referenda da

seguinte forma:

“XI - termo de referenda - documento elaborado 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 condigoes de entrega do objeto, com
as seguintes informagoes:
1. a definigao do objeto contratual e dos metodos para a sua
execugao, vedadas especificagoes excessivas, irreievantes ou
desnecessarias, que limitem ou frustrem a competigao ou a
realizagao do certame;
2. o valor estimado do objeto da Iicitagao demonstrado em planilhas,
de acordo com o prego de mercado; e
3. o cronograma ffsico-financeiro, se necessario;
b) o criterio de aceitagao do objeto;
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c) os deveres do contratado e do contratante;
d) a relaptao dos documentos essenciais & verificapIcTda qualificap§o
tecnica e econdmico-financeira, se necessdria;
e) os procedimentos de fiscalizapao e gerenciamento do contrato ou
da ata de registro de prepos;
f) o prazo para execupao do contrato; e
g) as sanpoes previstas de forma objetiva, suficiente e clara”.

Como se ve, o TR e urn documento tecnico que devera conter corretamente a definipao

do objeto a ser licitado, com informapoes compietas e nivel de precisdo adequado, devendo a

area tecnica verificar se esta sendo observado o cumprimento dos requisites legais.

No que tange ao processo em exame, constata-se que o termo de referenda foi

elaborado pela Coordenadoria Administrativa da SME.

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

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

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

devendo esta ser explicita, clara e congruente, podendo consistir em declarapao de

concordance com fundamentos de anteriores pareceres, informapdes, decisoes ou propostas,

que, neste caso, serao parte integrante do ato.

r~\

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

exigences supracitadas.

J) DA ANALISE DAS MINUTAS DO EDITAL E DO CONTRATO

Segundo o art. 20 do Decreto Municipal n° 2344/2020, o processo licitaterio 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 observancia obrigatoria, cujos termos j£ foram analisados pela Central de

Licitapoes desta municipalidade, 6rgao responsÿvel em processar todos os procedimentos

relativos a materia. Por esta razao, a analise dos casos concretes, 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 peio qual o processo licitaterio deve ter continuidade.
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u IK _IV-DACONCLUSAO

Ante o exposto, com base nos documentos e informagoes atb aqui colacionados,

ressaivados os aspectos tecnicos, economicos, financeiros e as ponderagoes de convenibncia

e oportunidade, proprios do merito da Administragao, e, portanto, alheios as atribuigoes desta

Coordenadoria Jurfdica, concluo pela viabilidade juridica, opinando, assim, pelo

prosseguimento do certame.

Ressalto que o exame juridico em tela se baseou nas informagoes tecnicas produzidas

pelo setor requisitante da SME e nos documentos que integram o presente caderno

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

tecnicos informativos sao de inteira responsabilidade da Coordenadoria Administrative 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 cabfveis, com o fim precipuo de cumprir o

seu objeto.

Salvo melhor juizo, 6 o parecer.

Sobral (CE), 12 de Agosto de 2020.

DAYANNA KARLA COELHO XIMENES
Coordenadora Juridica da SME

OAB/CE n° 26.147

JOSFFHFAEL MfetS NASCIMENTO
Gerente da Celula de Processos Licitatbrios da SME

OAB/CE n° 40.288

DESPACHO:

De amrdo com afAr\tegr& do Pi
Cpfma\d&Licitaroes jCELIG) pji

f n° j61/21
ividenfciasÿ

COJUR/SME. Remeta-se os/autos a

_ __

Lima Vasconcelos
Secretario MuaIcipal da Educagao

Oo
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