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ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATM N' 003202I - CPUCMCN - Contratasdo
de empresa especializada para Fomecimento de Gombustivel, para atender as necessidades da
C6mara Municipal de Coelho Neto/MA, Estado do Maranhfio, conforme configuraq6es,
especificaeOes e quantitativos descritos no edital e seus anexos.

INTERESSADO:
MARANHAO.

CAI\{AII{ MUMCIPAL DE COELHO NETO, ESTADO DO

PARECER

RELAT6RIO

Submete-se a apreciaqfio o presente processo administrativo relativo ao
procedimento licitat6rio na modalidade Pregio Presencial, cuio obieto € a Gontratagio de
empresa especializada para Fomecimento de Combustivel, para atender as necessidades da C6mara
Municipal de Coelho Neto/IvlA, Estado do Maranh6o, conforme configuraq6es, especificagOes e
quantitativos descritos no edital e seus anexos, atendendo ao disposto na Lei no
10.s2o/2002.

Consta no processo em quest6o: solicitagAo de despesas da Diretoria
Administrativa para fornecimento de combusfive| despacho do presidente da CAmara
Municipal de Coelho Neto, M& solicitando pesquisa de preqo e exist6ncia de recursos
orgamentdrios; despacho do departamento de contabilidade informando a dotaqao
orqament6ria disponivel para atender a demanda; declaraqfro com as exig€ncias da Lei de
Responsabilidade Fiscal, com indicaqdo da fonte de custeio para arcar com o disp€ndio,
adequagio da despesa com a Lei Orqamentdria Anual a I-ei de Diretrizes Orqamentdrias e
o PLano Plurianual; autuaqdo do processo licitat6rio; despacho de encaminhamento dos
autos i assessoria juridica para an6lise e parecer.

Consta, outrossim, minuta do instrumento convocat6rio, instruido de edital de
licitaqdo e anexos, especificaq6es do objeto, modelo de propostas de preqos, modelo de
credenciamento para a prdtica de atos concernentes ao certame e demais modelos de
declaraq6es, conforme legislaqdo pertinente.

Aquiesceu a autoridade do Poder Legislativo Municipal acerca da deflagraqio
do procedimento licitat6rio. Ficou estabelecido no edital o menor preqo, sob o regime de
empreitada por ITEM, como crit6rio de julgamento, atendendo ao que dispOe o art. 45 da
Lei8.666/93.
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No presente processo consta, conforme i6 elucidado, o edital indicando as

exig€ncias constantes do art. 40 da 1rli8.666/93 c/c art. 4o da Lei 10.520/200? bem como a

documentaqdo que os interessados deverio apresentar para serem considerados
habilitados.

Relatado o pleito pasffrmos ao Parecer.

OBIETO DE ANALISE

Cumpre aclarar que a andlise neste p.uecer se restringe a verificagio dos
requisitos formais para deflagraqfio do processo administrativo licitat6rio bem como da
apreciaqSo da minuta de edital e seus anexos. Destaca-se que a andlise seri restrita aos
pontos juridicos, estando excluldos quaisquer aspectos t6cnicos, econ6micos e/ou
discricion6rios.

FUNDAMENTAqAO

Inicialmente, cabe ressaltar que a conkatagio de obras, serviqos, compras e
alienaq6es a ser feita por 6rg6os p(rblicos dever6 ser precedida em regra, por licitaqio,
conforme estabelece o artigo 3Z inciso XXI da ConstituiE6o Federal, sen6o vejamos:

"Art.37 (...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislaqio, as obras, servigos,
compras e alienag6es serlo contratados mediante processo de licitas5o
priblica que assegure igualdade de condis6es a todos os concorentes, com
cliusulas que estab€Leeaun obriqac6es de lagalaentq, loantidaq 3€laldrcOeq
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitird as exig€ncias
de qualificaqio t6cnica e econOmica indispensdveis i garantia do cumprimento
dasobrigaq6es." grifos

No mesmo sentido disp6e o artigo 2" da Lei n.". 8.666/93, in aerbis:

" Art.2s
concess6es, permiss6es e locag6es da Administragio Pfrblica, quando

ressalvadas as nesta Lei."

Sucintamente, o mesfre Hely Lopes Meirelles versa sobre a licitaqio fazendo a
seguinte definiqSo:

"Licitasio 6 o procedimento administrativo mediante o qual a Administragio
seleciona a proposta mais vantaiosa para o contrato de seu interesse."
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(MEIRELLE$ Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. p.274.35. ed. S5o
Paulo: Malheiros, 2009)

Ou seja a licitaqSo configura procedimento administrativo mediante o qual a
Administraqdo Priblica seleciona a proposta mais vantajosa, caracterizando-se como ato
administrativo formal, praticado pelo Gestor Priblico, devendo ser processado em estrita
conformidade com os principios estabelecidos na Constituiqio Federal na legislagao
infraconstitucional.

No que se refere a modalidade licitat6ria ora em an6lise, vale aclarar que a Lei
10.520/2002 dispOe que pregdo 6 a modalidade de licitaq6o destinada i aquisiqdo de bens e
serviqos comuns, sendo estes considerados, para os fins e efeitos desta Lei, como aqueles
cujos padr6es de desempenho e qualidade poss.rm ser objetivamente definidos pelo edital,
por meio de especificaq6es usuais (art. L", pardgrafo rlnico).

Irricialmente a aludida modalidade de licitagio foi implantada no Brasil pela
Medida Provis6ria n"; 2.026 de 2000 apenas no dmbito da Unido Federal. Tal Medida
Provis6ria foi reeditada dezoito vezes com alteraq6es. Posteriormente, em 18 de julho de
2002 foi publicada a Lei n" 10.520/02, que instituiu no Ambito da Uniflo, Estados, Distrito
Federal e Municipios nova modalidade de licitaqdo denominada preg6o.

A Lei n': L0.520/02 possibilitou n lsalizaqEo de duas esp6cies de pregdo, o
presencial e o eletrOnico. O primeiro se caracteriza pela presenqa, em ambiente fisico, dos
agentes da Administraqdo e dos interessados em participar ou acompanhar o processo
licitat6rio. O segundo se processa em ambiente virtual mediante a utilizagio da tecnologia
de informaqio (Internet).

O preg6o 6 a sexta modalidade de licitaqEo, agregando-se is modalidades
definidas na Lei 8.666 de 1993, quais sejam, concorr6ncia, tomada de preqos, convite,
concurso e leilfro. N5o existe hierarquia entre a tei n" 8.666/93 e a Lei n" L0.520/02 que
instituiu o preg6o. Al6m disso, em se tratando de pregio, a Lei n" 8.666/93 ser6 utilizada
subsidiariamente, ou seia, sempre que houver omiss6o na Lei n" lra.S1}/02.

O artigo L" da Lei n" 10.520/02 afirma que o pregio foi criado para a aquisiqio
de bens e serviqos comuns, definidos, de forma um tanto quanto imprecis4 como "aqueles
cuios padrdes de dexmpenho e qualidade possam ser objetioamente definidos pelo edital, por meio de
especificagdes usuais de mercado".

No ac6rddo n" 2172/2008 o Tribunal de Contas da Unido afirmou qtae: "a
utilizagdo da modalidade pregfro 6 possfttel, nos termos da tei n" 10.520p.002, sempre que o objeto
da contratagdo for padronizaael e disponiael no mercado, independentemente de sua complexidade" .

Portanto, a modalidade escolhida no caso concreto se amolda ao Principio da
Legalidade, pois trata-se de contrataqdo de pessoa juridica para aquisiqao de material de
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expediente, para atender demanda da CAmara Municipal de Coelho Neto, Estado do
Maranhio.

Verifica-se, outrossimr {u€ o edital seguiu todas as cautelas recomendadas pela
Lei 10.520 /20A2 com aplicaqao suhididria da Lei 8.666/93, como: I - Definigfio do obieto
de forma clara e sucinta; II - Local a ser retirado o edital; Itr - Lmal, data e hor6rio para
abertura da sess6o; IV - CondiqOes piua participaqEo; V - Critdrios para julgamento; VI -
Condiqoes de pagamento; VII - Prazo e condig6es para assinatura do contrato; VIII -
Sanq6es para o caso de inadimplemento; IX - Especificag6es e peculiaridades da licitaqdo.

Desta feit4 considerando que at€ ent6o o procedimento nfro apresenta
irregularidades que possam macular o certame e que a minuta do edital segue os preceitos
legais que regem a mat6ria, opino pelo prosseguimento do processo licitat6rio em seus
ulteriores atos.

CONCLUSAO
Ante o exposto, obedecidas as demais regras contidas nas Leis Federais n.""

10.520/A2 e 8.666/1993, opino pelo prosseguimento do processo licitat6rio em seus
ulteriores atos.

Este 6 o parecer S.M.I, o qual submeto A apreciagdo superior.

Coelho N 22dejaneiro de2021.
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Advogado
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