
ESTADO DE MATO.GROSSO
MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA

PODER EXECUTIVO

PARECER JURIDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 010/201 8

PREGAO PRESENCIAL N'. 006/2018

r. oBJEro

Cuida-se de Procedimento Licitat6rio, na modalidade Pregdo

Presenciaf tipo MENOR PRECO POR ITEM, tendo por obleto "REGISTRO DE

PREEO PARA FUruRA E EWNruAL AQUISICAO DE TUBOS DE

CONCRETO PARA SECRETARIAS DE INTR,{ESTRTIT'.'1RA NO MIINICIPIO

DE IUSCIMEIRAIMTi nos termos delinidos em Edital.

O presente parecer atende A solicitagio feita pelo Setor de

LicitaEdes, para anfise do referido certame do tipo MENOR PREQO POR ITEM,

buscando selegdo da proposta mais vantaiosa para a Administragdo Priblica sob

a dgide do principio da econornicidade.

A aniilise do procedimento pela Advocacia do Municipio aisa

sanar eaentuais falhas cometidas na instrugda do processo, nitando que a licitagdo seja

frustfada ern mlmento pzsteriu.l Dessa forma, procura-se preservar a legalidade

dos atos da Adninistraqao em detrimento de situaEao quc estcja em

descompasso com o regime furidico vigente e que possa provocar a invalidagdo

- parcial ou total - do certame executado pelo Poder Piblico.

O certame teve inicio ap6s solicitasao enviada por meio do

oficio na 015/2018, feito pelo Secreterio de Infraestrutura, onde asseverou acerca

da importAncia da aquisigao do referido objeto, para realizagao de passagcm dc

1 Flavio Ama.al Garcia, na obta Llcltag6es a Contratos Administntivos (Casos e
Polanicas) 2' ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 26.
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dguas nas estradas vicinais para a Prefeitura Municipal, fazendo considerar que

o valor total das aquisigdes estaria acima do valor, dispensiivel para licitagio.

Lembramos que o Registro de Pregos, a teor do disposto no

art. 15, $10, da Lei de Licitagdes, deve ser precedido de ampla pesquisa de

mercado - raz6o pela qual cumpre i Administraqdo averiguar se os Preqos

indicados nas cotagdes s6o, de fato, os praticados no Ambito das conhataeoes

pfblicas.

De outro norte, consideramos que o Setor de LicitaE6es optou

pela escolha da modalidade licitat6ria (pregdo presencial), temos que esbogar

algumas consideraE6es.

O pregao consiste em modalidade de licitagao instituida pela

Lei ne 10.520/2002, para a aquisig6o de bens e serviqos comuns no ambito da

Uniao, Estados, Distrito Federal e MuniciPios.

Nos termos do parrigrafo rinico do art. 1e do referido diploma

legal2, s6o considerados bens e servigos comuns aqueles cuios padr6es de

desempenho e qualidade Possam ser objetivamente definidos pelo edital, por

meio de especificag6es usuais no mercado.

Note-se, desde j6, que a lcgislagao n6o autoriza o emPreso do

preg6o para a contrataEao de obras de engenharia Por isso' cabe a

Ad.ministrag6o atestar se o objeto licitat6rio equivale a obra ou seryieo -
provid€ncia, esta cuja adoEdo de logo se recomenda.

'? An. l" de Lei n" l0.520n002r "Pata aquitigao de be6 e senigos canut' potfutd set adotoda a rcitdqdo ka

no.laltdo,le de prcpda, qve 5e rccda Prr csta Lei ParAgt^Io {rnico Cansiderafl-se be6 e seni9as catn'B porc os

j;;;"";i;;.; .i;;;;,;G;: Auetes'u1rls padrou de deseipenho a quatidade possatu ser objettudnente defnidos peta

edital. par neiode especi/icacAes #uait ho nalcado
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Por outro bordo, a possibilidade de adquirir seffiqos comuns

de engenharia por meio de pregdo foi exPressamente assentada no Enunciado

n.0 257 da Srimula do Tribunal de Contas daUnido, in oerbis:

"O uso do pre|ao nas contretry^es dt seroigns umuns de

engenharia encontra amparc na Lei na 10.52012002."

O enquadramento do objeto da licitaqao como serviqo

comum de engenharia, por sua vez, implica a andlise do mercado e do

conhecimento dos padr6es de desempenho e de qualidade estabelecidos em

normas t6cnicas ou por usualmente aceitos Pelos profissionais de engenharia

Assim, por depender de conhecimentos que extraPolam a eslera juridica, n6o

compete ao Procurador a caracterizaqao do obieto contafual como "obra",

"servigo de engenharia", ou "servigo comum" de engenharia. Cabe, sirn, ir drea

tdcnica do Murdcipio faz€lo, de modo justificado.

Compete ao agente ou setor tdoico da Administraeao

declarar que o objeto licitat6do d de natureza comum para efeito de utilizagao

da modalidade preg6o e definir se o obleto corresponde ir obra ou servi$o de

engenharia, sendo atribuig6o do 6195o juridico analisar o devido

cnquadramento da modalidade licitat6da aPlicAvel.

CulrlPre, entretanto, alertar que 6 descabido o uso do pregdo

para trabalho eminentemente intelectivo e complexo, devendo a Administrag6o

ser diligcnte na classificagao dos servigos a serem licitados, a fim de afasta!

vicios no certame e eventual responsabilizaeao de seus agentes

No caso vertente. encontra-se Pendente a expressa

5ea
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AdministraEdo, por6m, concluir n6o se tratar de servigo comum de engenharia,

ser6 necess6ria a revisao de todo o procedimento e a adaPtaqao da minuta do

EditaL com posterior retorno d Procuradoria, para nova apreciagdo.

Os requisitos a serem observados na fase preparat6ria da

licitae6o foram estabelecidos no art. 3a daLeine 70.52012002, que assim disp6e:

I - a autoridade competente justificqrd a necessidade de

contrahg o e defirrird o objeto do cefiame, as exigAncias

de habilitagLo, os ffitqrios de &ceituQ|o d6s plopostas,

as sang1es por insdimplemento e as cltttsulas do

cofltueto, inclusiae com fixaQto dos prazos pata

fomecifieflto;
ll - a definigdo do objet| det)erd ser precisq sut'iciente e clara,

uedndas especificagdes que, por excessioas, ifteleoantes ou

dcsnecessdrias, limitem a competigao;

III - dos autos do pncedfuEnto con$atao a

justificatioa das definigdes tefaridas no itciso I deste

arfigo e os indispensaueis elementos limicos sobte os quais

estiuerem apoiados, bem como o oreflmento, elaborado pelo

6rgdo ou entidade promotola da licifnQdo, dos bens ou seraigos

a serem licitados; e

N - a autorid.ade coffipeteflte desiSnarL, dentre os

seraidores do 6tgdo ou entidade promotora da licitagto,

o pregoeito e tespectiut equipe de apoio, cuia atribuiQAo

inclui, dentte olttras, o recebimento das proPost'ts e |dfices, a

ondlise de sua aceitabilidade e sua classificagdo' bem como a

hfuilitagdo e a adiudicaedo do objek do certame flo licitanle

oenceilor.

A seguir, Passa-se ao coteio entre estas exigencias legais e a

instrugao dos autos, no intuito de verificar a regularidade juridica do caso em

exame, ou, se for o caso, apontar as providdncias que ainda devem ser adotadas

pela AdministraEao.
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Sobre a justificativa da necessidade da contrataQao/ extral-se

tamb6m, da legislaqSo de reg€ncia, tratar-se de ato atribuido i autoridade

competmte a quem cabe indicar os elementos t6cnicos fundamentais que o

aPolam.

Nos autos, a iustificativa da contraheao, com exposigio da

sua motivalao e dos beneficios dela resultantes. Verifica-se ainda a chancela da

autoridade competente ir justificativa aPresentada encontra-se (n.01-02), de

modo que se pode considerar atendida a exig€ncia normativa neste queslto, ao

menos no que tange aos seus aspectos juridico-formais.

No caso dos autos, h6 justificativa da contrataqeo, com

exposigao da sua motivagdo e dos beneficios dela resultantes, com aProvaeeo da

autoridade competente irs fls. 09-10.

O Termo de Refer€ncia consiste em um dos atos essenciais do

preg6o e deve conter todos os elementos caractedzadores do obieto que se

pretende licitar, como a sua descrigao detalhada, o oreamento estimativo de

custos e o cronograma fisico-financeiro da execugdo. Deve propiciar a avaliaqdo

do custo pela Administraqaq a definigao dos m6todos, a estratdgia de

suprimento e o prazo de exccugdo contratual.

Em atendimento ir exig€ncia legal, foi iuntado nos autos o

Termo de Refer€ncia aJeto e contrataeao ora pretendida (fls. 03-04) devidammte

aprovado pela autoddade comPetente (fl.08).

A especificaEdo clara e Precisa do objeto, bem assim de todos

os elementos que o caracterizam (quantidadcs, metodologia e tecnoloEia a screm

empregados, etc.), possibilita a adequada pesquisa dos Preeos, imposta pelo

nosso ordenamento juridico
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A cotaeao de preqos deve ser ampla e atualizada, de modo a

refletir, efetivamente, a realidade do mercado. Para tanto, se odenta que a

Administragao obtenha, no minimo, tl6s cotag6es v6lidas. Se n6o for possivel,

deve consignar a justificativa nos autos.

No caso vertente, a pesquisa de preEos e os orqamentos

apresentados is fls. 05-04 respectivamente, amoldam-se aos crit6rios exigidos,

quanto aos seus aspectos formais.

O certame teve inicio aPos solicitagao enviada por meio do oficio n'

015/2018 feito pela Secretaria de AdministragSo, onde consta a necessidade na

aquisigio do referido servigo.

Vieram anexos ao oficio:

a) MenifestnQdo sobre a naturezn comum dos sertigos a serem

contratados;

b) AprooaEdo, pela autoridade competente, da iustifcqtioa da contratugao;

c) Exposigio motiaadn, pela autoridsde compelente, das exigAncias de

habilitagdolqunliJicag o, os critir[os d.e aceitaQdo d'as propostas' as

sangdes por inadimplemento e as cldusulas do fututo contrato;

d) luntadn do Termo de Refeftncia qfeto i conhatug1o ora pretadida,

deoidamente aprooado;

e) Harmonizagdo entre o obieto detalhado rc Termo de Refer€ncia e

aquele rlestito no Edital;

ApresentaQdo dn pesquisa de preQos e do orQamento estimado;

ApresefltaQdo da declaragdo de disponibilidade or1afienthria e

finnnceirn, com indicagdo de rubricn especifca e suficiente)

Apresentae1o da autorizagdo para a abertura da licitagdo:

Juntada do ato de designagdo do pregoeiro e respectira publica7ao;

luntala do ato de d*ignagdo da equipe de apoio ao pregoeiro;

ApresentuEao da minuta de Editsl e seus anexos;

f)
o)

h)

i)

j)
k)

irlifi.;qr.tfrT
SETOR.DE
LIC'IACAO
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Contudo o Setor de LicitaE6es deve promover a publicagio

imediata do Edita], haja vista a observ6ncia do prazo de oito dias tteis previsto

no inciso V do art. 4. da Lei n" L0.820102.

II. CONCLUSAO

Registro, por fim, que a an6lise consignada neste parecer se

ateve as quest6es turidicas observadas na instrugao processual e no edital, com

seus anexos, nos termos do pardgrafo rlnico do art. 3g da Lei ne 9.666193. Neo se

incluem no Ambito de andlise da Procuradoria os elementos tdcnicos pertinmtes

ao certame, corno aqueles de ordem financeira ou orgamentdria, cuia exatidio

deverd ser verificada pelos setores respons6veis e autoridade competente .

Portanto, observadas as recommdaq6es do presente parecer

juridico, temos que a Admhistragdo priblica cumpdu com as etapas

procedimentais exigidas na fase intema, nosso parecer d pela legalidade do

PROCESSO ADMINISTRATIVO: NA O1O/2018 - PREGAO PRESENCIAL N",

006/2018, passando-se a fase extema.

Juscimeir4 17 de abdl de 2018.
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