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PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

COORDENADORIA JURÍDICO-LEGISLATIVA 

Parecer nº 011/2021-CJL/CMS 

Consulente: Departamento de Licitações e Contratos. Câmara Municipal de Santarém. 

Assunto: Pregão Eletrônico nº 003/2021 (Processo Administrativo 009/2021) 

1. RELATÓRIO 

Trata-se de solicitação de análise jurídica acerca do procedimento licitatório na 

modalidade Pregão Eletrônico, nº 003/2021, do tipo menor preço, tendo por objeto a contra-

tação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, conservação e higie-

nização da Câmara Municipal de Santarém. 

Os autos, contendo 1 (um) volume e 75 (sessenta e sete) páginas, vieram autuados 

e instruídos com os seguintes documentos, no que importa à presente análise: 

a) Memo. nº 035/2020-DG/CMS: informa a Presidência da Casa sobre a ne-

cessidade de contratação de empresa especializada na prestação de servi-

ços de limpeza, conservação e higienização do prédio da Câmara Munici-

pal de Santarém (fl. 01); 

b) Cotação de preços (fls. 02/04); 

c) Média de preços (fls. 05/06); 

d) Comprovantes de existência de crédito orçamentário (fls. 07/10); 

e) Declaração de adequação orçamentária e financeira (fl. 11); 

f) Termo de Referência (fls. 12/21) 

g) Justificativa da autoridade administrativa (fls. 22/14); 

h) Termo de ciência e concordância do fiscal de contrato titular e suplente 

(fl. 025) 

i) Autorização de abertura do processo administrativo (fl. 26); 

j) Termo de autuação (fl. 33); 

k) Portaria de nomeação do Pregoeiro e equipe de apoio (fls. 34/37); 

l) Minuta do Edital (fls. 38/53) e anexos: 

▪ Termo de referência (fls. 54/61) 

▪ Minuta do Contrato (fls. 62/71) 

▪ Modelo de Proposta de preços (fl. 72) 

▪ Modelo de declaração de elaboração independente de proposta (fl. 

73) 

▪ Carta de apresentação dos documentos de habilitação (fl. 74) 

▪ Modelo de enquadramento como microempresa ou empresa de pe-

queno porte (fl. 75) 



COORDENADORIA JURÍDICO-LEGISLATIVA – CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM  

 

Parecer nº 011/2021-CJL/CMS  2 de 7 

Instruído o procedimento, no que importa relatar, os autos vieram a esta Coorde-

nadoria Jurídico-Legislativa para análise e parecer. 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO 

2.1 Do pregão eletrônico 

Como se sabe, os bens de interesse da Administração devem ser por ela adquiri-

dos por meio de licitação, ressalvadas situações legais específicas, observado o teor do inciso 

XXI do artigo 37 da Constituição e a Lei nº 8.666/1993. 

A licitação tem, pois, natureza instrumental e se destina a viabilizar o provimento 

de necessidade da Administração Pública, cuja concretização dos seus fins institucionais é 

capaz de proporcionar a satisfação do interesse público. 

Para a hipótese de aquisição de bens comuns, independentemente de valor, a mo-

dalidade licitatória adequada é o pregão, previsto na Lei nº 10.520/2002, sendo preferencial 

a utilização de sua forma eletrônica, nos termos da Portaria 002/2021 da Câmara Municipal, 

salvo em caso de manifesta inviabilidade. Confira-se o disposto no art. 1º da Lei: 

Lei Federal nº 10.520/2002 

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na 

modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. 

Parágrafo único.  Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos 

deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objeti-

vamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

Como se depreende da Lei, os serviços comuns são aqueles cujos "padrões de-

sempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especi-

ficações usuais no mercado", isso representando a possibilidade de substituição de uns por 

outros com o mesmo padrão de qualidade e eficiência. 

Assim, sempre que a Administração enquadrar os serviços a adquirir como co-

muns, impõe-se a utilização do pregão eletrônico, que somente poderá ser substituído por 

pregão presencial na hipótese de comprovada inviabilidade técnica ou desvantagem para a 

administração na realização da forma eletrônica. 

2.2 Da demanda e procedimentos preliminares da licitação 

Considerada a necessidade de aquisição de serviços comuns, deve a Administra-

ção instaurar processo administrativo visando instrumentalizar a realização do pregão ele-

trônico, observando o disposto no artigo 38 da Lei nº 8.666/1993, na 9.784/1999 e na Lei 

Federal nº 10.520/2005. 

Particularmente, esse processo deve ser instruído conforme o disposto no artigo 

30 do Decreto Municipal nº 206/2018, a saber: 
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Art. 30. O processo licitatório será instruído com os seguintes documentos: 

I – justificativa da contratação; 

II – termo de referência; 

III – planilhas de custo, quando for o caso; 

IV – previsão de recursos orçamentários, com a indicação das respectivas rubricas; 

V – autorização de abertura da licitação; 

VI – designação do pregoeiro e da equipe de apoio; 

VII – edital e respectivos anexos, quando for o caso; 

VIII – minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, ou minuta da ata 

de registro de preços, conforme o caso; 

IX – parecer jurídico; 

(...) 

A unidade administrativa competente formalizou a demanda, incluindo os docu-

mentos acima referidos, todos constando do processo administrativo, a exceção do parecer 

jurídico, ora produzido, e da planilha de custos, de trata o inciso III, acima. 

Veja-se, nesse sentido, que o art. 7º, §2º, inc. II, da Lei n. 8.666/93, determina a 

elaboração de planilha de custos e formação de preços, com o detalhamento de todos os 

custos envolvidos. 

A adoção da planilha de custos analítica é bastante recomendada, posto que, além 

de identificar os elementos que compõem o preço dos serviços, tornará possível a avaliação 

da exequibilidade das propostas na ocasião do certame, bem como será de suma importância 

para avaliação de eventuais desdobramentos contratuais futuros, como, por exemplo, o pe-

dido de reequilíbrio contratual, ou de repactuação de preços, quando aplicável. 

Segundo TORRES1, “a existência de planilhas é importante, porque facilita a 

verificação de eventuais aumentos de custos e seu espectro de incidência em um eventual 

reajuste”. Para o autor: 

Por exemplo, em um contrato de prestação de serviço, em que o motivo de repac-

tuação for o aumento do piso salarial da mão de obra utilizada, que foi ampliado 

em 15%, isso não significará um aumento no valor do contrato neste patamar, pois, 

através das planilhas apresentadas na proposta, poder-se-á identificar a real ampli-

ação do custo por parte da contratada, de forma a que o reajuste apenas mantenha 

a equação econômica original. 

Assim, a não ser que a natureza do objeto da contratação torne inviável ou des-

necessário o detalhamento dos custos incidentes, tal planilha deverá ser elaborada, de-

vendo indicar, no que couber, entre outros aspectos, todos os custos pertinentes à execução 

do serviço, inclusive custos adicionais que repercutam direta ou indiretamente sobre a mão-

de-obra utilizada, tais como: vale-transporte, vale alimentação ou outros benefícios legais 

concedidos; outros custos decorrentes de desempenho técnico, comercial, operacional; lucro 

 
1 TORRES, Rony Charles Lopes de. Leis de Licitações Públicas Comentadas. 9ª ed. Salvador: Jus Podium, 2018, pp. 

127. 
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praticado pela licitante; tributos e contribuições incidentes; despesas administrativas e ope-

racionais, cabendo à Administração avaliar, de acordo com cada modalidade de serviço, 

quais os demais elementos porventura incidentes, incluindo-os no modelo de planilha a ser 

adotada. 

Nesse mesmo sentido, deve ser ressaltado que as contratações da Administração 

Pública demandam a prévia realização de pesquisa de preços e a estimativa de gastos, con-

clusão que se chega da leitura do previsto no art. 15, V, §1º (balizamento das compras em 

preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública), no art. 40, 

§2º, II (orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, enquanto parte 

anexa e integrante ao Edital), e no art. 43, IV (conformidade da proposta com os preços 

correntes no mercado), da Lei n. 8.666/1993. 

Às fls. 05/06 temos a planilha de formação de preços consolidada, sem que se 

possa ver no processo a planilha de custos feita de forma analítica, como acima indicado. 

Tampouco, a referida planilha não constitui anexo integrante da minuta de edital apresentada 

nos autos, deixando claro que não será exigida dos futuros licitantes a apresentação de tal 

documento. 

Logo, recomendamos ao setor competente que adote providências no sentido de 

incluir nos autos e nos anexos do edital a planilha de composição dos custos unitários do 

serviço licitado, de forma a abalizar analiticamente o preço estimado pela Administração e 

atender não só ao disposto no art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/93, c/c art. 9º da lei nº 

10.520/02, como também o previsto no art. 40, § 2º, II, da Lei de Licitações. 

Entendemos, neste caso, que tal peça, quando feita com razoável precisão quanto 

aos valores de mercado, é fundamental para a contratação pelo preço justo e vantajoso, na 

forma exigida pelo art. 3º da Lei de Licitações. Inclusive, diante da inabilidade e incompe-

tência técnica deste órgão jurídico-consultivo para aferição quanto ao conteúdo da econo-

micidade, a Administração Pública assume, por seus órgãos e setores competentes, o ônus e 

consequências dessa incumbência. 

Prosseguindo, as aquisições ainda dependem de previsão de dotação orçamentá-

ria necessária para cobrir as despesas a serem geradas, observado o disposto no artigo 14 da 

Lei nº 8.666/1993, dentre outros diversos dispositivos legais (por exemplo os artigos 38, 55, 

V, e 57 da Lei nº 8.666/1993 etc.). Confira-se: 

Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto 

e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade 

do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. 

Desse modo, sob a perspectiva da estimativa dos custos e antes de ser aberta a 

fase externa da licitação, cumpre ao ordenador de despesas indicar a existência de dotação 

orçamentária, providência que foi adotada à fl. 11. 
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Os elementos acima referidos devem convergir para a estruturação do termo de 

referência (vide fls. 12/21), cujo conteúdo observou parcialmente o disposto no artigo 9º, I 

e § 2º, do Decreto Municipal nº 206/2018, in verbis: 

Art. 9º Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o se-

guinte: 

I – elaboração de termo de referência pela unidade requisitante, com indicação do 

objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por exces-

sivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua re-

alização; 

(...) 

§ 2º O termo de referência é o documento que deverá conter, de forma clara, con-

cisa e objetiva, elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Adminis-

tração diante de orçamento detalhado, a definição dos métodos, a estratégia de su-

primento, o valor estimado em planilhas de acordo com o preço do mercado, o 

cronograma físico-financeiro, se for o caso, o critério de aceitação do objeto, os 

deveres do contratado e do contratante, os procedimentos de fiscalização e geren-

ciamento do contrato, o prazo de execução e as sanções. 

O atendimento parcial ao disposto no artigo acima se deve ao fato de que o termo 

de referência “deverá conter, de forma clara, concisa e objetiva, elementos capazes de pro-

piciar a avaliação do custo pela Administração diante de orçamento detalhado”, nesse caso, 

devendo apresentar “o valor estimado em planilhas de acordo com o preço do mercado”, o 

que nos leva às considerações acima feitas à planilha de custos, a qual não foi devidamente 

juntada ao processo, e interferiu na confecção posterior do Termo de Referência. 

Por outro lado, apesar disso, o termo de referência foi fundamentadamente apro-

vado, conforme artigo 9, II c/c §1º, do Decreto Municipal nº 206/2018, chamando-se aten-

ção, contudo, à ausência de análise da autoridade competente sobre os elementos contidos 

no orçamento estimativo, à luz dos comentários feitos acima à planilha de custos. 

Art. 9º Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o se-

guinte: 

(...) 

II – aprovação do termo de referência pela autoridade competente; 

(...) 

§ 1º A autoridade competente motivará os atos especificados nos incisos II e III, 

indicando os elementos técnicos fundamentais que os apoiam, bem como os ele-

mentos contidos no orçamento estimativo e no cronograma físico-financeiro de de-

sembolso, se for o caso, elaborados pela Administração. 

Vale dizer que a justificativa, em regra apresentada pelo setor requisitante, há de 

ser clara, precisa e suficiente, sendo vedadas justificativas genéricas, incapazes de demons-

trar de forma cabal a necessidade da Administração.  

Nota-se que o Termo de Referência contemplou a razão da necessidade da con-

tratação dos serviços, a especificação resumida do serviço licitado e quantidade estimada, 

merecendo reforma nos seguintes termos: 



COORDENADORIA JURÍDICO-LEGISLATIVA – CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM  

 

Parecer nº 011/2021-CJL/CMS  6 de 7 

a) Descrição detalhada da execução dos serviços, discriminando aspectos como 

atividades a serem desenvolvidas, frequência, locais e respectiva rotina de 

limpeza, dentre outras especificações; 

b) Caso o setor solicitante entenda que a empresa deverá arcar com as despesas 

de materiais e utensílios de limpeza e higienização necessários à execução dos 

serviços, que indique, por exemplo, relação exemplificativa dos materiais e 

utensílios, e que consigne o regime de obrigação de fornecimento desses bens, 

a responsabilidade pela guarda e manuseio dos materiais, seu regime de uso, 

dentre outros aspectos relativos; 

c) Na hipótese de fornecimento de bens pela Casa aos empregados da Contra-

tada, que conste a discriminação do regime de uso de bens de propriedade da 

Câmara colocados à disposição, consignando o dever de zelar em conjunto 

com a equipe de fiscalização por sua guarda e conservação, dentre outros as-

pectos; 

d) A repetição do teor do subitem 10.12 no item "8. Obrigações da Contratada", 

para que se faça constar que a Contratada deverá manter 01 (um) preposto na 

Câmara Municipal durante todo o período de vigência do contrato, com a atri-

buição de gerir as demandas sobre os funcionários da Contratada, consig-

nando que as atribuições de recebimento de demandas pelo preposto visam 

descaracterizar qualquer relação direta de subordinação entre a Administração 

e os funcionários da Contratada. 

Nesses pontos, portanto, merece reforma o Termo de Referência. 

2.3 Da minuta do edital e termo de contrato 

Na sequência, foram elaboradas as minutas de edital e o termo de contrato, os 

quais demandam os ajustes compatíveis com as indicações acima feitas quanto à adaptação 

do termo de referência, com a inclusão dessas observações nos campos do edital e termo de 

contrato referentes ao objeto contratado e às obrigações da contratada. 

Além disso, deve constar, no preâmbulo do edital, o regime de execução dos ser-

viços (empreitada por preço unitário, por preço global, integral ou tarefa), nos termos do art. 

40, caput, da Lei 8.666/93. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ante o exposto, obedecidas as demais regras contidas na Lei Federal nº 

8.666/1993, entendemos pela continuidade do processo licitatório e seus ulteriores atos, res-

salvadas as recomendações acima estabelecidas, como: 

a) Aperfeiçoamento/elaboração da planilha de custos, devendo indicar, no que 

couber, entre outros aspectos, todos os custos pertinentes à execução do ser-

viço, inclusive custos adicionais que repercutam direta ou indiretamente sobre 
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a mão-de-obra utilizada, tais como: vale-transporte, vale alimentação ou ou-

tros benefícios legais concedidos; outros custos decorrentes de desempenho 

técnico, comercial, operacional; lucro praticado pela licitante; tributos e con-

tribuições incidentes; despesas administrativas e operacionais; 

b) Adaptação do Termo de Referência, nos seguintes termos: 

b.1) Descrição detalhada da execução dos serviços, discriminando aspec-

tos como atividades a serem desenvolvidas, frequência, locais e res-

pectiva rotina de limpeza, dentre outras especificações; 

b.2) Caso o setor solicitante entenda que a empresa deverá arcar com as 

despesas de materiais e utensílios de limpeza e higienização necessá-

rios à execução dos serviços, que indique, por exemplo, relação exem-

plificativa dos materiais e utensílios, e que consigne o regime de obri-

gação de fornecimento desses bens, a responsabilidade pela guarda e 

manuseio dos materiais, seu regime de uso, dentre outros aspectos re-

lativos; 

b.3) Na hipótese de fornecimento de bens pela Casa aos empregados da 

Contratada, que conste a discriminação do regime de uso de bens de 

propriedade da Câmara colocados à disposição, consignando o dever 

de zelar em conjunto com a equipe de fiscalização por sua guarda e 

conservação, dentre outros aspectos; 

b.4) A repetição do teor do subitem 10.12 no item "8. Obrigações da Con-

tratada", para que se faça constar que a Contratada deverá manter 01 

(um) preposto na Câmara Municipal durante todo o período de vigên-

cia do contrato, com a atribuição de gerir as demandas sobre os funci-

onários da Contratada, consignando que as atribuições de recebimento 

de demandas pelo preposto visam descaracterizar qualquer relação di-

reta de subordinação entre a Administração e os funcionários da Con-

tratada. 

c) Inclusão da supracitada Planilha de Custos como anexo do edital, a ser exigida 

dos licitantes; 

d) Reforma do edital para constar, no preâmbulo, o regime de execução dos ser-

viços (empreitada por preço unitário, por preço global, integral ou tarefa), nos 

termos do art. 40, caput, da Lei 8.666/93 

É o parecer, ora submetido à apreciação.  

 

Santarém, 17 de fevereiro de 2021 
 

 

ALEXANDRE MARTINS MARIALVA 

Procurador Jurídico 

Câmara Municipal de Santarém 

Mat. 120549-8 
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