
6. No caso vertente, pressupoe-se correta a manifestacao sabre a natureza comum do 
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ANALISE JURiDICA 

4. 0 pregao consiste em modalidade de licitacao instituida pela Lei n° 10.520/2002, 
para a aquisicao de bens e servicos comuns no ambito da Uniao, Estados, Distrito 
Federal e Municipios. 
5. Nos termos do paragrafo unico do art. 1 ° do referido diploma legal, sac 
considerados bens e services comuns aqueles cujos padroes de desempenho e 
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacoes 
usuais no mercado. 

l. Trata-se de procedimento licitat6rio, na modalidade pregao presencial, com vistas a 
contratacao de empresa especializada para o fornecimento de generos alimenticios, 
necessaries aos trabalhos do Poder Legislativo Municipal. 
2. Os autos, contendo I volume, foram regularmente formalizados e encontram-se 
instruidos com todos os documentos legalmento exigiveis para o regular 
processarnento da licitacao, a saber (principais): manifestaciio tecnica requerendo o 
objeto e justificando a necessidade, autorizaciio expedida pela autoridade 
competente, termo de referencia devidamente aprovado pela autoridade competente, 
mapa de apuraciio da pesquisa de preco, com as respectivas medias, declaracties de 
existencia de recursos, adequacdo orcamentdria e impacto financeiro, designaciio de 
pregoeiro e equipe de apoio, edital e minuta de contrato e anexos. 

3. Na sequencia, o processo foi remetido a esta Assessoria, 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 o Pregoeiro e 
equipe no controle interno da legalidade dos atos administrativos praticados na fase 
preparat6ria da licitacao. 
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12. 0 Termo de Referencia consiste em um dos atos essenciais do pregao e dev 

Do Termo de Referencia e da definicao do objeto 
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10. Sobre a justificativa da necessidade da contratacao, extrai-se, da legislacao de 
regencia, tratar-se de ato atribuido a autoridade cornpetente (ou, por delegacao de 
cornpetencia, ao ordenador de despesa ou, ainda, ao agente encarregado da 
contratacao no arnbito da Administracao), a quern cabe indicar os elementos tecnicos 
fundamentais que o apoiam. 
11. Nos autos, a justificativa da contratacao, foi devidamente vazado em despacho de 
requerimento de abertura. Verifica-se ainda a chancela da autoridade competente a 
justificativa apresentada encontra-se, de modo que se pode considerar atendida a 
exigencia normativa neste quesito, ao menos no que tange aos seus aspectos juridico- 
formais. 

Da justificativa da contrata£30 

9. A seguir, passa-se ao cotejo entre estas exigencias legais ea instrucao dos autos, no 
intuito de verificar a regularidade juridica do caso em exame, ou, se for o caso, 
apontar as providencias que ainda devem ser adotadas pela Administracao. 

services a serem contratados, o que viabiliza a adocao do pregao como modalidade 
licitatoria e o exame dos demais aspectos juridicos relativos ao certame proposto. 

7. 0 pregao e regido pela Lei n° 10.520/2002, o Decreto n° 3.555/2000, e, 
subsidiariamente, a Lei n° 8.666/93. 

8. Os requisitos a serem observados na fase preparat6ria da licitacao foram 
estabelecidos no art. 3° da Lei n° 10.520/2002, que assirn dispoe: 

r - a autoridade competente [ustificara a necessidade de 
contratacao e definira o objeto do certame, as exigencias 
de habiliracao, os criterios de aceitacao das propostas, as 
sancdes por inadimplemento e as clausulas do contrato, 
inclusive com fixacao dos prazos para fornecimeoto; 

ll - a definicao do objeto devera ser precisa, su.ficiente e clara, 
vedadas especificacoes que, por excessivas, irrelevantes ou 
desnecessarias, limitem a competicao; 

Ill - dos autos do procedimento constarao a justificativa 
das deflnicoes referidas no inciso I deste art:igo e os 
indispensaveis elementos tecnicos sobre os quais estiverem 
apoiados, bem como o orcamento, elaborado pelo orgao ou 
ent:idade promotora da licitacao, dos bens ou services a serem 
licitados; e 

IV - a autoridade competente designara, deotre os 
servidores do orgao OU entidade promotora da lieiraeao, 0 

pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuicao 
inclui, dentre out:ras, o recebirnento das propostas e lances, a 
analise de sua aceitabilidade e sua classificacao, bem como a 
habilitacao e a adjudicacao do objeto do certame ao licitante 
vencedor. 



20. A Lei n° 8.666/93, aplicavel subsidiariamente aos pregoes, estabelece que a 
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Da Previsao de existencia de recursos orcamentarios 

19. Do exame da minuta de edital, verifica-se satisfeita a recomendacao tocante aos 
criterios de aceitacao das propostas. 

18. Outra exigencia da Lei n° 10.520/2002 e que a autoridade competente defina OS 

criterios de aceitacao das propostas feitas pelos licitantes (art. 3°, I). Ainda no que 
toca ao tema, o TCU ja se pronunciou no sentido de que o gestor deve verificar a 
aceitabilidade dos custos indiretos, bem assirn estabelecer criterios de aceitabilidade e 
limitacao dos precos unitarios. 

Dos criterios de Aceitado das Propostas 

17. Verifica-se, in casu, que tais exigencias constam do edital, atendendo, de modo 
satisfatorio, ao que preconiza a Iegislacao de regencia. 

16. A Lein° 10.520/02 deterrnina que a habilitacao far-se-a com a verificacao de que 
"o licitante esta em situacdo regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade 
Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS, e as Fazendas Estaduais 
e Municipais, quando for o caso, com a comprovaciio de que atende as exigencies do 
edital quanta a habilitaciio jurfdica e qualificaciies tecnica e economico-financeira". 

Das Exigencias de Habilita£30 

13. A especificacao clara e precisa do objeto, bem assim de todos os elementos que o 
caracterizam ( quantidades, metodologia e tecnologia a serem empregados, criterios 
ambientais, etc.), possibilita a adequada pesquisa dos precos, imposta pelo nosso 
ordenamento juridico. 
14. A cotacao de precos deve ser ampla e atualizada, de modo a refletir, efetivamente, 
a realidade do mercado. Para tanto, o TCU orienta que a Administracao obtenha, no 
rninimo, tres cotacoes validas. Se nao for possivel, deve consignar a justificativa nos 
autos. 
15. Observe-se que as empresas pesquisadas devern ser do ramo pertinente a 
contratacao desejada (Acordao n° 1.782/2010-Plenario) e que nao pode haver vinculo 
societario entre as empresas pesquisadas (Acordao n° 4.561/2010-13 Camara). 

Da pesguisa de precos e do orcamento estimado 

conter todos os elementos caracterizadores do objeto que se pretende licitar, como a 
sua descricao detalhada, o orcamento estimativo de custos e o cronograma fisico- 
financeiro da execucao. Deve propiciar a avaliacao do custo pela Administracao, a 
definicao dos metodos, a estrategia de suprimento e o prazo de execucao contratual. 
Em atendimento a exigencia legal, foi juntado nos autos o Termo de Referencia afeto 
a contratacao ora pretendida, devidamente aprovado pela autoridade competente. 
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OABma l2673A 

Assessor Juridico 

Ante o exposto, a proposicao er aprovada. 

Sao J. dos Patos, 22.01.2019 

26. Segundo o art. 21, incises VIIl e IX do Decreto n° 3.555/2000, o processo 
Iicitatorio deve ser instruido com a minuta de edital e seus anexos, dentre os quais a 
minuta do contrato - o que foi atendido 

Da Minuta do Edital e seus Anexos 

24. Para a realizacao da licitacao, a autoridade competente deve designar um 
pregoeiro, dentre os servidores, cujas atribuicoes incluem o recebimento das 
propostas e lances, a analise de sua aceitabilidade e sua classificacao, bem como a 
habilitacao e a adjudicacao do objeto do certame ao licitante vencedor. Anote-se que 
o servidor designado deve ter realizado capacitacao especifica para exercer a 
atribuicao. 

25. No caso presente, verifica-se a impossibilidade de nomeacao de servidor efetivo, 
eis que a Casa nao dispoe de pessoal com tal requisito, portanto, aceitavel e 
justificada a nomeacao de servidores cornissionados. 

Designacao do Pregoeiro e Eguipe de Apoio 

21. Superadas as etapas relativas ao planejamento da contratacao, como a definicao 
do objeto e a indicacao do recurso proprio para a despesa, torna-se possive1 ao gestor 
avaliar a oportunidade e a conveniencia de se realizar a contratacao. 

22. Caso conclua por deflagrar a Iicitacao pretendida, deve emitir a autorizacao para a 
abertura da licitacao, prevista no art. 21, inciso V do Decreto n° 3.555/2000. 

23. No presente caso, tal exigencia foi curnprida. 

Autorizado para a abertura da licitacao 

realizacao de licitacao depende da previsao de recursos orcamentarios que assegurem 
o pagamento das obrigacoes decorrentes de obras ou services a serem executadas no 
exercicio financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma. A declaracao 
de disponibilidade orcamentaria e financeira, com indicacao de rubrica especifica e 
suficiente, foi acostada. 


