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PROCURADORIA   DO   MUNIC±PIO   DE    IPIXUNA   DO    PARS

PREcm

A   COMISSAO   PERMANENTE   DE   LICITAGAO.

ERENTA:       Parecer        j uridico
relativo      ao      procedimento
licitat6rio     na     modalidade
PRE Gao            EI,I TR6N I co
REGI S TRO          DE           PREC0
Contrata€ao    para    prestac:ao
de   serviGos     de     Transporte
Escolar   para   atender   a   Rede
de     Ensino     do  Municipio     de
Ipixuna   do    Pars,  registrado
sob     o     N°     076/2021/PE/SRP.
Analise   da   minuta   do   Edital
e      demais      documentos      ate
entao    acostados     ao     feito.
Prosseguimento     do      feito.
Possibilidade.

I-          DA   CONSULTA:

Versam      os      presentes       autos       a       respeito      da
solicitaGao   datada   do   dia   18/08/2021,    encaminhada   pelo
presidente       da       Comissao       Permanente       de       LicitaGao,
mediante      o      qual      submete      a      analise      juridica      e
consideraG6es   desta   Procuradoria   Municipal   a   minuta   do
Edital  N°   076/2021/pE/SRP,   PREGho  ELETR6NICO,   ContrataGao
para   prestaGao   de   serviGos   de   Transporte   Escolar     para
atender   a  Rede  de   Ensino  Municipal   de   Ipixuna  do   Pars.
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Como   6   sabido,    a   AdministraGao   Ptiblica   somente
pode   atuar  de  acordo  com  os  principios  basilares   dispostos
na   ConstituiGao   Federal,    conforme   art.    37,    caput,    abaixo
transcrito :

"Art.    37.   A   administraGaoptiblica
direta    e    indireta    de    qualquer
dos       Poderes       da       Uniao,        dos
Estados,    do      Distrito   Federal   e
dos      Municipios      obedecera      aos
principios          de          legalidade,
impessoalidade,               moralidade,
publicidade  eeficiencia. . .".

0    Municipio    de     Ipixuna    do     Pars,     como    Ente
Publico     que     e,      realiza     sua     atuaGao     com     observancia
aoRegime    Juridico   Administrativo,    com   o    cumprimento    dos
principios    acima    descritos    e    de    forma    especial,     com    o
olhar  voltado  para  a  legalidade  de   seus  atos.

Inicialmente      6      importante      af irmar      que      a
ConstituiGao    da    Reptiblica    de    1988,     em   seu    art.     37,    XXI,
tornou   o   processo   licitat6rio   conc!itio   sine   qua   non   para
contratos    -    que    tenham    como    parte    o    Poder    Pdblico    -
relativos      a      obras,       servic:os,       compras      e      alienaG6es,
ressalvados   os   casos   especificados  na   legislaGao.

Toda   licitagao   deve   ser   pautada   em   principios
e      regras        previstas        no        texto        constitucional        e
infraconstitucional.    Dai   a   existencia   da   Lei   n°   8.666/93,
que    disp6e    sobre    LicitaGao    e    Contratos    Administrativos,
prevendo    em    seu    art.     22     as    principals    modalidades    de
licitaGao  originalmente   existentes,   dando  a  cada  uma  delas
particularidades  bern  definidas.
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Sendo   ainda   de   suma   importancia   esclarecer,    que
no   que   diz   respeito   a   modalidade   Pregao,    esta   se   encontra
regida      pela      Lei      n°       10.520/02,       ben      como      pelo      Dec.
10.024/2019,     tendo    como    objetivo   principala    aquisiGao    de
bens      e      serviGos      comuns      pela      AdministraGao      Pilblica,
especificando  em  seu  texto  todas   as   suas  peculiaridades     em
perfeita       harmonia       com       o       texto     constitucional,       bern
como     com    a     Lei    de     LicitaGao    acimamencionada.

Corroborando   com   isso,    o   Registro   de   PreGo   esta
previsto   na   Lei   de   Licitagao   n°    8.666/93,    em   seu   art.15,
11,    de   onde   se   depreende   que,    as   compras    realizadas   pela
AdministraGao    Pdblica,     sempre    que    possivel,     deverao    ser
processadas  atraves  de   sistema  de   registro  de  preGo.

0       Dout r inador      Marc!al       Tusten       Filho ,        em
comentarios   a  Lei   de  LicitaG6es   e  Contratos  Administrativos
distingue    o    Sistema    de    Registro    de    PreGo    e    a   Modalidade
Pregao,   onde   segundo   o   autor,   o   Pregao   seria  uma  modalidade
de   licitaGao,   enquanto   o  Registro  de   Prec:os   6  urn  sistema  de
contrataG6es.    0   que   significa   que   o   Pregao   resulta   em   urn
unico   contrato,    enquanto   o   Registro   de   PreGos   propicia   uma
serie   de   contrataG6es,    respeitado   os   quantitativos   maximos
e   a   observancia  do  periodo  de  urn  ano.

Dito   de   outro  modo,    o   Pregao   se   exaure   com  uma
tinica     contrataGao,      enquanto     o     Registro     de     PreGos     da
oportunidade       a       tantas       contrataG6es       quantas       forem
possiveis,respeitando-se   o   quantitativo  maximo,   bern  como   o
prazo  de  validade.

Assim,    a   Lei   10.520/02,    preve   em   seu   art.    11,
autilizaGao    do    Registro    de    PreGos,     desde    que    o       ente
licitante   o   prescreva   em   regulamento   especifico,    o   que   6
feito,   de  maneira  geral,   por  Decreto.
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Nesse   sentido,    o   Decreto   Federal    3.931/01,
seu   art.    3°    preceitua    que    a    licitaGao   para   Registro
PreGos    sera    realizada    na    modalidade    de    Concorrencia
Pregao,     do    tipo    menor    preGo,     devendo    ser    precedida
ampla  pesquisa  de  mercado.

Tern-se     que     o     Ente      Ptiblico      licitante,         o
Municipio     de     Ipixuna     do     Pars,      valeu-se     de     todos     os
instrumentos  possiveis  para  garantir  a  devida    publicidade
ao  referido  pregao  eletr6nico,   com  publicaG6es  na  imprensa
Oficial,   jornais   de   grande   circulaGao,   inclusive  por     meio
eletr6nico,    a    fim   de    garantir    a    ampla    participaGao    dos
interessados    e    o    consequente    alcance    da    proposta    mais
vantajosa,       sendotamb6m    afixado    no    quadro    de    avisos    da
unidadeadministrativa  que  promove   a  licitaGao.

Perlustrando   a   solicitac:ao   da   area   competente,
verifica-se   o   Termo     de   Referencia,    devidamente   instruido
da  justificativa  necessaria  para  a  contrataGao  em  tela.

Seguindo     ainda     nos     autos,     o     Relat6rio       de
CotaGao        de        PreGos ,         Despacho        do        Departamento        de
Contabilidade,   onde   se  verifica   a  existencia  de  previsao   e
dotaGao    orGamentaria,     corroborando    com    a    DeclaraGao    de
AdequaGao      OrGamentaria      e      Financeira.       No      intuito      de
assegurar   o   pagamento   dasobrigaG6es   que   serao   executadas
no  exercicio.

Assim,    no   que   diz    respeito   ao   procedimento
administrativo     do      Pregao,      atesta-se      sua      regularidade
juridica  pelas  peGas   ate  aqui   juntadas  nos   autos,   como:

•    Solicitac:ao  da  area   competente;
•    Termo  de   referencia   assinado  pelo   responsavel

da  unidade  solicitante;
•     Pesquisa   e   Mapa   de  ApuraGao  de   PreGos;
•    DeclaraGao  de  Disponibilidade  OrGamentaria,.
•    AutorizaGao  de  abertura  do  certame;
•    Portaria  de  ConstituiGao  da  Comissao  de  LicitaGao;
•    AutuaGao      de       Processo      Administrativo      com
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respectiva  numerac:ao   das   paginas   dos   autos   do
processo;

•    Minuta  do  Edital  e   seus   anexos,.
•    Encaminhamento     da     Minuta     do     Edital     para

analise    eparecer  juridico.

11-       DA   MINUTA   DO   EDITAL:

0  Edital   seguiu   todas   as   cautelas   recomendadas
pela     Lei     Federal     N°     8.666/93,      possuindo     o     ntimero     de
ordemem    s6rie    anual,     a    indicaGao    do    nome    da    repartiGao
interessada,      sendo     certo,      ainda,      constar     a     expressa
indicaGao   da   modalidade,    o   regime   de   execuGao   e   o   tipo   da
licitaGao .

Percebe-se,     que    no    Edital,     ha    o    indicativo
expresso   da   regencia   do   certame   pela   Lei   de   LicitaG6es   e
Contratos       Administrativos       n°       8.666/93       e       legislaGao
especifica   ao   caso,    assim   como   a   presenGa   de:    preambulo,
ntimero    de    s6rie    anual,     nome    da    repartiGao    interessada,
modalidade,     tipo    de    licitaGao,     o    designativo    do    local,
dia   e   hora   para   o   recebimento   e   abertura   dos   envelopes   de
documentac:ao  e  proposta,   entre  outros   requisitos,   a  saber:

•   A        definiGao        precisa        do        objeto,
apresentada  de   forma   clara,   explicativa
e   generica,    inexistindoparticularidade
exagerada   que   possa   afetar   a   ampliaGao
da  disputa  no  presente  certame;

•   Local      onde      podera      ser      examinado      e
recebido  o  Edital,.

•   CondiG6es            necessarias           para            a
assinatura   do   contrato   ea   retirada   dos
instrumentos,    a   execuGao   do   contrato   e
a     forma    para    a    efetiva    execugao    do
objeto     da   licitaGao,.
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•   SanG6es       para       o        caso       de        futuro
inadimplemento     contratual,      devendo     a
Administrac:ao   observar   f ielmente    o   que
esta    literalmente   disposto   no   edital,
para     o     fim  da     aplicaGao     de     futuras
pena i idades ;

•   CondiG6es      de      pagamento      e      crit6rios
objetivos   para   julgamento,    bern   como   os
locais,   horarios   e  meios   de   comunicaGao
a   distancia   em   que   serao   fornecidos   os
elementos ,                      informaG6es                     e
esclarecimentos    relativos    a    licitaGao
em  tela,.

•   Crit6rios    de    aceitabilidade    do   preGo,
como   cumprimento    dos   demais   requisitos
exigidos  por  lei;

•   Prazos,     crit6rios    e    condiG6es    para    o
pagamento,      instalaG6es     e     mobilizaGao
para        a        execuGao        do        objeto,      em
observancia   aos   requisitos  previstos   em
lei;

•   Minuta     do     contrato,      com     as     devidas
especificaG6es  previstas  na   legislac:ao;

•   Demais   especificaG6es   e   peculiaridades
das   licitaG6es  ptiblicas.

Nesse    sentido,     tamb6m    se    encontra    nos    autos
todos      os      anexos     que     devem     seguir,      obrigatoriamente,
juntoao  Edital,   sendo  eles:

•   Termo  de  Referencia,.
•   Minuta  da  Ata  de  Registro  de   Prec:o;
•   Minuta  do  contrato;
•   Modelo  da   Proposta,.
•   Minuta  de  Carta  de  Credenciamento;
•   DeclaraGao  de  Requisito  de  HabilitaGao;
•  Modelo  de   DeclaraGao    de   Inexistencia
de   Fatos   Impeditivos,.
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•   DeclaraGao   de   ME/EPP,.
•   DeclaraGao  de  Empregador;
•   DeclaraGao     de     ElaboraGao     Independente     de
Proposta .

Desta    forma,     o    Edital    e    Minuta    do    Contrato
preenchem    os    requisitos    exigidos    na    legislaGao.     Nao    ha
clausula    restritiva   de   participaGao   dos    interessados.    0
0bjeto  da  licitaGao  esta  escrito  de   forma  clara.

Ademais,       a      previsao    da      documentaGao      para
habilitaGao   esta   de   acordo   com   o   que   preceitua   a   Lei   de
LicitaGao     e     Contratos     Administrativos.      Verificando-se
ainda    da    minuta    do    Edital,     a    dotaGao    orGamentaria    da
despesa,    condic:6es   para   a   participaGao   do   interessado   na
licitaGao,     forma    de    apresentaGao      da    proposta,     rito    de
julgamento     para     a     proposta     de     prec:o     e     habilitaGao,
previsao    de    recursos,    penalidades,       do    pagamento    e    por
fim,       porem      nao      menos      importante,       todos      os      anexos
pertinentes .

Ill-   DA   CONCLUSAO:

Compulsando          os          autos          administrativos ,
verifica-se  que   o  procedimento  no  que  se  refere  ao  Edital
e  seus  Anexos   se  encontram  dentro  das   exigencias  previstas
na   legislaGao,    bern   como   que   os   atos   ate   entao   praticados
foram  dentro  da  legalidade.

Desta   forma,    tendo   em   vista   o   teor   exposto   e
pelo  que  dos   autos   consta,   tenho  que   a  Minuta  do  Edital   do
referido   processo   licitat6rio   encontra   respaldo   na   Lei   N°
8.666/93    (Lei   de   LicitaGao   e   Contratos   Administrativos)    e
suas        posteriores         alteraG6es,         estando        tamb6m        em
conformidade   como   na   Lei   n°   10.520/02   c/c   Decreto   Federal
3.931/01,        nao       havendo       nada       que       possa       obstar       o
prosseguimento  do   feito  ou  gerar  sua  nulidade.
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Destarte,       deve      a      Comissao      Permanente      de
LicitaGao  observar,   ainda,   a  disponibilidade  do  Edital   aos
interessados    com    a    antecedencia    minima    determinada    por
lei, razao  oela  dual   ooino  oela  aorovacao   das  minutas   do
Edital  e    Contrato,     assim    como    oelo    I)rossecruimento    do
cert-.

E   o  parecer;

S.    M.    J.

Ipixuna   do   Pars,16   de   novembro   de   2021.

JOSELIOFURTADofjsgsjjtna:dp°o:jeof::T%
I  I 'rT-r ALUSTOSA FURTADO LUSTOSA

TOs±I,Io  rmTADO IJUSTOSA
ASSESSORIA  JUR±DICA
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