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PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

COORDENADORIA JURÍDICO-LEGISLATIVA 

Parecer nº 016/2021-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 nova manifestação deste Departamento no curso do 

Pregão Eletrônico nº 003/2021 (Processo Administrativo 009/2021), o qual tem como objeto 

a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, conservação 

e higienização da Câmara Municipal de Santarém. 

Após manifetação anterior desta Coordenadoria, emitida por meio do Parecer nº 

011/2021-CJL/CMS, cujas observações foram atendidas segundo o que consta no despacho 

de fl. 084, foi deflagrada a fese externa do procedimento, com a publicação do edital e atos 

subsequentes. 

Em face de motivos supervenientes, optou a Administração da Casa pela 

suspensão do procedimento, a fim de aperfeiçoá-lo (vide despacho de fl. 199). Após os 

devidos aprimoramentos, os autos vieram a esta Coordenadoria Jurídico-Legislativa para 

nova análise e parecer. 

Os autos, contendo 1 (um) volume e 280 (duzentos e oitenta) páginas, vieram 

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

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

necessidade de contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de limpeza, conservação e higienização do prédio da Câmara 

Municipal de Santarém (fl. 01); 

2. Cotação de preços (fls. 02/04); 

3. Média de preços (fls. 05/06); 

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

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

6. Termo de Referência (fls. 12/21) 

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

8. Termo de ciência e concordância do fiscal de contrato titular e suplente 

(fl. 025) 

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

10. Termo de autuação (fl. 33); 

11. Portaria de nomeação do Pregoeiro e equipe de apoio (fls. 34/37); 
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12. 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 pequeno porte (fl. 75) 

13. Parecer nº 011/2021-CJL/CMS, contendo análise jurídica desta 

Coordenadoria Jurídico-Legislativa dos atos até então praticados (fls. 

076/083); 

14. Despacho da Direção Geral da Câmara, acerca das observações e 

recomendações apontadas no Parecer nº 011/2021-CJL/CMS (fls. 084); 

15. Certidão da Divisão de Licitação e Contrato, com anexo do cumprimento 

das recomendações contidas no Parecer nº 011/2021-CJL/CMS (fls. 085); 

16.  Nova minuta do edital (fls. 086/101), com anexos: Termo de referência 

(fls. 102/109), Minuta do Contrato (fls. 110/119), Modelo de Proposta de 

preços (fl. 120), Modelo de declaração de elaboração independente de 

proposta (fl. 121), Carta de apresentação dos documentos de habilitação 

(fl. 122), Modelo de enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte (fl. 123/124) e Modelo de Planilha de custos e formação de 

preços (fls. 125/128); 

17. Memorando nº 031/2021-Licitação: encaminha os autos ao Controle 

Interno para análise (fls. 129); 

18. Parecer do Controle Interno nº 2021011-CGC (fls. 130/131);    

19. Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2021-CMS (fls. 132/144) e anexos: 

Termo de referência (fls. 148/156); Minuta do Contrato (fls. 156/165); 

Modelo de Proposta de preços (fl. 166); Modelo de declaração de 

elaboração independente de proposta (fl. 167); Carta de apresentação dos 

documentos de habilitação (fl. 168); Modelo de enquadramento como 

microempresa ou empresa de pequeno porte (fl. 169); Modelo de Planilha 

de custos e formação de preços (fls. 170/173) 

20. Designação dos fiscais de contrato e suplente (fls. 174/176) 

21. Aviso de licitação e certidão de divulgação com ato publicado na imprensa 

oficial, mural físico, mural do TCM e Portal da Transparencia (fls. 

177/183) 

22. Pedido de Esclarecimentos (fls. 184/186) com resposta tempestiva (fls. 

187/188; 201/202) 

23. Diligência nº 001/2021, em cumprimento aos esclarecimentos prestados 

no item 21 (fls. 189/198); 

24. Despacho determinando suspensão do processo licitatório (fls. 199) e 

justificativa (fls. 200); 

25. Aviso de suspensão de licitação (fls. 206), contendo certidão de suspensão 

(fls. 207) e publicação em meio físico e oficial (fls. 208/209) 

26. Cotação de preços (fls. 212/223) 

27.  Média de preços (fls. 224) e média de preços do objeto a ser licitado (fls. 

225) 

28. Comprovantes de existência de crédito orçamentário (fls. 226/228) 

29. Declaração de adequação orçamentária e financeira e termo de reserva 

orçamentária (fls. 229/230) 

30. Novo termo de referência, a partir das novas cotações (fls. 231/237) 
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31. Despacho requerendo ciencia e autorização para abertura do certame com 

novo valor de referência (fls. 238); 

32. Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2021-CMS (fls. 239/256) e anexos: 

Termo de referência (fls. 257/262); Minuta do Contrato (fls. 263/272); 

Modelo de Proposta de preços (fl. 273); Modelo de declaração de 

elaboração independente de proposta (fl. 274); Carta de apresentação dos 

documentos de habilitação (fl. 275); Modelo de enquadramento como 

microempresa ou empresa de pequeno porte (fl. 276); Modelo de Planilha 

de custos e formação de preços (fls. 277/280) 

 

Instruído o procedimento, no que importa relatar, passa-se a opinar. 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO 

Tendo sido emitida a opinião deste Departamento quanto aos aspectos anteriores 

e gerais do procedimento licitatório, optou-se por se enfatizar aquilo que foi recomendado 

no âmbito do Parecer nº 011/2021-CJL/CMS, nestes termos: 

a) Aperfeiçoamento/elaboração da planilha de custos, devendo 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 praticado pela licitante; 

tributos e contribuições incidentes; despesas administrativas e operacionais; 

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

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

aspectos como atividades a serem desenvolvidas, frequência, locais e 

respectiva 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 

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; 

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 

Contratada", para que se faça constar que a Contratada deverá manter 
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01 (um) preposto na Câmara Municipal durante todo o período de 

vigência do contrato, com a atribuição de gerir as demandas sobre os 

funcionários da Contratada, consignando que as atribuições de 

recebimento de demandas pelo preposto visam descaracterizar 

qualquer relação direta de subordinação entre a Administração e os 

funcionários da Contratada. 

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 

serviços (empreitada por preço unitário, por preço global, integral ou tarefa), 

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

De início, veja-se que, particularmente, o processo foi instruído conforme o 

disposto no artigo 30 do Decreto Municipal nº 206/2018, a saber: 

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 

documentos acima referidos, todos constando do processo administrativo, incluindo a 

planilha de custos, de trata o inciso III, acima.  

Veja-se, nesse sentido, que a recomendação quanto ao referido documento se 

baseou, sobretudo, no art. 7º, §2º, inc. II, da Lei n. 8.666/93, que determina a elaboração de 

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

Como dito no Parecer nº 011/2021-CJL/CMS, 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 pedido de reequilíbrio contratual, 

ou de repactuação de preços, quando aplicável. 
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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 

repactuação 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 ampliação do custo por parte da contratada, de forma a que o 

reajuste apenas mantenha a equação econômica original. 

Assim, entendeu a Administração pela necessidade de elaborar a planilha de 

custos, a fim de que ela constasse como anexo do edital, com o detalhamento dos custos 

incidentes, indicando aspectos que repercutem direta ou indiretamente sobre a mão-de-obra 

utilizada, custos decorrentes de desempenho técnico, comercial, operacional e demais 

despesas administrativas, incluindo-os no modelo de planilha a ser adotada, deixando claro 

que ela será exigida dos futuros licitantes. 

Prosseguindo, optou a Administração por aprimorar a pesquisa de mercado, a fim 

de nova aferição do valor de referência, em atenção às informações prestadas pela Pregoeira, 

no âmbito do Termo de Diligência 001/202 (fls. 191/192), para, então, decidir pela 

reabertura do certame. 

Entendemos, neste caso, que tal ato, quando feito 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 

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

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

ônus e consequências dessa incumbência. 

Ato contínuo, as aquisições ainda dependem de previsão de dotação orçamentária 

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 novamente adotada à fl. 230. 

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

127. 
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Os elementos acima referidos convergiram para a estruturação do termo de 

referência (vide fls. 231/237), cujo conteúdo observou 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 

seguinte: 

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

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

excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou 

sua realização; 

(...) 

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

concisa e objetiva, elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela 

Administração diante de orçamento detalhado, a definição dos métodos, a 

estratégia de suprimento, 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 gerenciamento do contrato, o prazo de execução e as sanções. 

O termo de referência foi fundamentadamente aprovado, conforme artigo 9, II 

c/c §1º, do Decreto Municipal nº 206/2018, in verbis. 

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

seguinte: 

(...) 

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 

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

desembolso, 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 

demonstrar de forma cabal a necessidade da Administração.  

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

contratação dos serviços, a especificação resumida do serviço licitado e quantidade 

estimada, observando parte das recomendações feitas no Parecer anteriormente emitido nos 

autos, tais como 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 atribuição de gerir as 

demandas sobre os funcionários da Contratada, consignando que as atribuições de 

recebimento de demandas pelo preposto visam descaracterizar qualquer relação direta de 

subordinação entre a Administração e os funcionários da Contratada. 

Nos demais pontos, contudo, mantemos a referência ao que dispõe as conclusões 

do Parecer nº 011/2021-CJL/CMS.  
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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 anteriormente feitas nos autos 

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-se esclarecer que a periodicidade anual do reajuste deve levar 

em consideração a data de apresentação da proposta ou do orçamento a que a proposta se 

referir (art. 40, XI, da Lei 8.666/1993 e art. 3.º, § 1.º, da Lei 10.192/2001). Dessa forma, o 

prazo de 12 meses para o reajustamento não é contado da assinatura do contrato, como 

estabelece a cláusula 14 do termo de referência. 

O reajuste possui periodicidade anual e deve ser estipulado por “índices de preços 

gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados 

nos contratos” (art. 2.º, § 1.º, da Lei 10.192/2001, aplicável à Administração Pública por 

força do caput do art. 3º da mesma lei). 

Lei nº 10.192/2001 

Art. 2º É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de 

preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos 

insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano. 

§ 1º É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária 

de periodicidade inferior a um ano. 

(...) 

 

Art. 3º Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública 

direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições 

desta Lei, e, no que com ela não conflitarem, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993. 

§ 1º A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput deste artigo será 

contada a partir da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a 

que essa se referir. 

(...) 

Por fim, permanece a obrigatoriedade de constar, no preâmbulo do edital, o 

regime de execução dos serviços (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, levando-se em conta o despacho de fl. 084, entendemos pela continuidade do 

processo licitatório e seus ulteriores atos, ressalvadas as seguintes recomendações: 
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a) Reforma do edital para constar, no preâmbulo, o regime de execução dos 

serviços (empreitada por preço unitário, por preço global, integral ou tarefa), 

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

b) Reforma da Cláusula 14 para constar que a periodicidade anual do reajuste 

deve levar em consideração a data de apresentação da proposta ou do 

orçamento a que a proposta se referir (art. 40, XI, da Lei 8.666/1993 e art. 3.º, 

§ 1.º, da Lei 10.192/2001) 

É o parecer, ora submetido à apreciação.  

 

Santarém, 19 de março de 2021 
 

 

ALEXANDRE MARTINS MARIALVA 

Procurador Jurídico 

Câmara Municipal de Santarém 

Mat. 120549-8 
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