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PARECER ADMINISTRATIVO N°013/2020.
PROCESSO N°.: PI14577/2020
OBJETO: CONTRATAÿAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
CAMARAS FRIGFORIFICAS COM INSTALAÿAO, PARA O MERCADO
PUBLICO DE SOBRAL.
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Versam os presentes autos sobre contrataÿao de empresa

FORNECIMENTO DE CAMARAS FRIGFORIFICAS COM INSTALAÿAO,
PARA O MERCADO PUBLICO DE SOBRAL. jUr\

O referido certarae tem como objeto a aquisi9ao de Camaras frigorfficas para
atender as necessidades do Mercado Publico, com a aten<?ao de melhor atender aos

wPOTUSSionarios e em conseqiiencia a propria popula?ao sobralense na condifao da.
consumidores dos produtos a serem acondicionados nas Camaras Frigorfficas in casu. A
justificativa tecnica apresentada pela Secretaria lastreia-se, em sfntese, nos seguintes

fatos: = i: M
“A presente aquisiÿao justifica-se em face o interesse publico de

atender a grande demanda dos produtos perecfveis

comercializados pelos permissionarios do Mercado' Publico
deste municfpio, uma vez que a oferta desses alimentos para a
populaÿao, estara comprometida por falta de capacidade de ,

armazenamento dos mesmos e pela obrigatoriedade de ofertar

alimentos bem conservados, observando as exigencias das boas

praticas de manipulaÿao.”

6 o relatorio. Passamos a opinar.

Inicialmente merece destaque os equipamentos que serao contratados tem a

especificidade obedecendo uma determinada padronizaqao a equipamentos e qualidade,

buscando manter identico estilo de modelo e design modalidade de Pregao eletronico do
TIPO MENOR PREQO POR LOTE, onde visa basicamente, aumentar a quantidade de
partieipantes e baratear o processo licitatorio. Uma vez que este depende de'tempoTÿ;ÿÿ,‘'M»*

recursos do or9amento publico. Permite, ainda, a amplia9ao da disputa, com a

participa9ao de maior numero de empresas, de diversos estados.

Observe que deve ainda fazer o agrupamento por lote de itens que, por sua
natureza e caracterfsticas, possam ser fomecidos por um mesmo fomecedor, bem como
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estabelecer no instrumento de convoca?ao a definÿao das unidades e das quan
serem adquiridas em funÿao do consumo e utilizagao provaveis.

—*« -As pe9as processuais, ate o presente momento carreado aos autos, tais eomo.\

S
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• Requisÿao e autoriza9ao de abertura do processo feito
pela Coordenadoria de Turismo e Atra9ao de
investimentos da Secretaria do Trabalho e

Desenvolvimento Economico - STDE;

• Termo de referenda; Justificativa;

• Justificativa para agrupamento de itens em lotes;

• Termo de Referencia;

• Media mercadologica (coleta de pre90s);

r\
Vislumbra-se que o presente feito esta a manter perfeita sintonia com as

exigencias legais estabelecidas pelo Estatuto das Licita95es, lei N.° 8.666/93, bem como
com a lei especifica 10.520/02, que regulamenta o Pregao, in casu, Pregao Eletromco,

que e uma das mais celeres e eficazes modalidades, levando em considera9ao as
peculiaridades legais inerentes. E isto esta presente tanto no aspecto do valor do objeto,

bem como no que diz respeito as condi9oes que deverao constar expressamente no
edital, na conformidade do que preconizam o artigo 40 do mencionado diploma legal.

Ademais, por fim, deve-se ressaltar que nas minutas dos respectivos contratos
constantes dos autos, estao previstas as clausulas que, por imperativo legal (cf: Art.-fSÿ"*"******

da Lei de Licita9oes), deverao estar expressamente contempladas.
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Ii'UE o relatorio. Passamos a opinar.

Em analise da suplica justificada que segue, devemos nos ater ao fato de os
objetos serem complexos, distintos ou divisiveis cabe, como regra e conforme o caso
concreto justificar, a realiza9ao de licita9ao 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 infere da leitura do dispositivo citado supra que segue transcrito:

"Art. 23. As modalidades de licita9ao a que se referem os

incisos I a III do artigo anterior serao determinadas em
fun9§o dos seguintes limites, tendo em vista o valor esthnado

da contrata9ao:

I - para obras e servÿos de engenharia:

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

mil reals);
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b) na modalidade tomada de pre90s - ate R$ 3.30(

milhoes e trezentos mil reais); e

c) na modalidade concorrencia - acima de R$

rT5

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

II - para compras e serviÿos 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$ 1.430.000,00 (uih

milhao, quatrocentos e trinta mil reais).

§1° As obras, servÿos e compras efetuadas pela

Administrate serao divididas em tantas parcelas quantas se
comprovarem tecnica e economicamente viaveis,

procedendo-se a licitaÿao com vistas ao meihor

aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado; e a
ampliaÿao da competitividade sem perda da economia de

escala. (Redato dada pela Lei n° 8.883, de 1994)".
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Obs: Os valores dispostos no art. 23 da Lei 8.666 tiveram

seus valores atualizados no DECRETO N° 9.412, DE 18 DE
JUNHO DE 2018.

As obras, servi90s e compras efetuadas pela administra9ao serao decididas em
tantas parcelas quantas se comprovarem tecnica e economicamente viaveis, procedendo-
se a licita9ao com vistas ao meihor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado
e a amplia9ao da competitividade, sem perda da economia de escala.

Impende destacar que a presente pe9a da lavra de advogado publico tern carater*™*'ÿ™’'*

meramente opinativo acerca da viabilidade juridica do pleito. Logo, as manifesta9oes 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:

*
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DECISAO

Advogado de empresa estatal que, chamado a opinar, oferece
parecer sugerindo contrata9ao direta, sem licita9ao, mediante
interpreta9ao da lei das licita9oes. Pretensao do Tribunal de/'' m
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Contas da Uniao em responsabilizar o advogado sonaa
com o administrador que decidiu pela contratafgo 'rttretaT

IMPOSSIBILIDADE, dado que o parecer nao e ato
administrativo, sendo, quando muito, ato de administrate
consuitiva, que visa a informar, elucidar, sugerir providencias
administrativas a serem estabelecidas nos atos de administrate
ativa. Celso Antonio Bandeira de Mello, "Curso de Direito I?-
Administrativo", Malheiros Ed., 13' 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 culpaT em
sentido largo: Cod. Civil, art. 159; Lei8.906/94, art. 32. III. -
Mandado de Seguran9a deferido. (STF. Mandado de Seguranÿa.
(30928-DF. Relator Ministro Carlos Velloso. 05 de novembro
de 2002).

Vislumbra-se que o presente feito esta a manter perfeita sintonia, corp.v

exigencias legais estabelecidas pelo Estatuto das Licita?oes (Lei N.° 8.666/93) para os
instrumentos da especie, que, in casu, PREGAO ELETRONICO, levando em

considera9ao as peculiaridades legais inerentes.

E isto esta presente tanto no aspecto do valor do objeto, bem como no que diz
respeito as condÿoes que deverao constar expressamente no edital, na conformidade do
que preconizam o
lei, opina esta Assessoria, favoravelmente, pela correta adequa9ao jurldica inerente ao
presente feito, propondo, por conseguinte, o retorno dos autos a Central de licita9oes -
CELIC para que se providencie as medidas processuais ulteriores cablveis, com o fun

precipuo de cumprir o seu objeto. Salvo melhor juizo, € o parecer.
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Sobral, 06 de maio de 2020
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lids dosReis Jr.
Assesÿdr Jurfdico - STDE
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