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PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

COORDENADORIA JURÍDICO-LEGISLATIVA 

Parecer nº 021/2021-CJL/CMS 

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

Assunto: Pregão Eletrônico nº 006/2021 (Processo Administrativo nº 015/2021) 

1. RELATÓRIO 

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

modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, tendo por objeto a aquisição de material 

de expediente e informática, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santa-

rém. 

Os autos, contendo 1 (um) volume e 141 (cento e quarenta e uma) páginas, vieram 

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

a) Memo. Nº 058/2021-DG/CMS: informando à Presidência acerca da ne-

cessidade de aquisição de material de expediente e informática para aten-

der às necessidades da Câmara Municipal de Santarém (fls. 001); 

b) Cotação de preços (fls. 002/045);  

c) Levantamento da média de preços (fls. 046/057); 

d) Média de preço do objeto a ser licitado (fls. 058/064); 

e) Memorando nº 051/2021-Licitação: Comprovantes de existência e reserva 

de crédito orçamentário (fls. 065/068); 

f) Declaração de adequação orçamentária e financeira (fls. 069); 

g) Termo de ciência e concordância do fiscal de contrato (fls. 070); 

h) Termo de Referência (fls. 071/083) 

i) Justificativa da autoridade administrativa (fls. 084/085); 

j) Autorização de abertura do processo administrativo (fl. 086); 

k) Portaria de nomeação da CPL (fls. 094/097); 

l) Minuta do Edital (fls. 098/0113) e anexos: 

 Termo de referência (fls. 114/129) 

 Minuta do Contrato (fls. 130/137) 

 Modelo de Proposta de preços (fls. 138) 

 Modelo de declaração de elaboração independente de proposta 

(fls.139) 

 Carta de apresentação dos documentos de habilitação (fls. 140) 

 Modelo de enquadramento como microempresa ou empresa de pe-

queno porte (fls. 141) 

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

nadoria Jurídico-Legislativa para análise e parecer. 
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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 obrigatória 

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 bens comuns são aqueles cujos "padrões desem-

penho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especifica-

ções usuais no mercado", isso representando a possibilidade de substituição de uns por ou-

tros com o mesmo padrão de qualidade e eficiência. 

Assim, sempre que a Administração enquadrar os bens a adquirir como comuns, 

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 adminis-

tração na realização da forma eletrônica. 

2.2 Da demanda e procedimentos preliminares da licitação 

Considerada a necessidade de aquisição de bens comuns, deve a Administração 

instaurar processo administrativo visando instrumentalizar a realização do pregão eletrô-

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

10.520/2005. 

Particularmente, esse processo deve ser 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; 
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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. 

De início, uma vez identificados e qualificados os produtos a serem potencial-

mente adquiridos, deve-se realizar pesquisas para efeito de estimativa dos preços a serem 

admitidos na licitação, o que foi atendido às fls. 002/045. 

Na definição do critério de julgamento das propostas foi considerado o menor 

preço por item, estando a cláusula 1.1.1.2 do edital nos termos da forma prevista no disposto 

no artigo 2º, §2º, do Decreto nº 206/2018: 

Art. 2º O pregão, na forma eletrônica, como modalidade de licitação do tipo me-

nor preço, realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços 

comuns for feita à distância, em sessão pública, por meio de sistema que promova 

a comunicação pela internet. 

(...) 

§ 2º Para o julgamento das propostas, serão fixados critérios objetivos que per-

mitam aferir o menor preço, devendo ser considerados os prazos para a execução 

do contrato e do fornecimento, as especificações técnicas, os parâmetros mínimos 

de desempenho e de qualidade, e as demais condições definidas no edital. 

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 às fls. 065/068. 

Os elementos acima referidos devem convergir para a estruturação do termo de 

referência (vide fls. 071/086), cujo conteúdo observou o disposto no artigo 9º, I e § 2º, do 

Decreto Municipal nº 206/2018, in verbis: 
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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 termo de referência foi ainda fundamentadamente aprovado, conforme artigo 

9, II c/c §1º, do Decreto Municipal nº 206/2018: 

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 aqui-

sição e as especificações técnicas dos bens.  

Primeiro, registre-se que não incumbe ao Departamento Jurídico avaliar as espe-

cificações utilizadas, dado o seu caráter eminentemente técnico, recomendando-se à Admi-

nistração que verifique o cumprimento deste requisito, atentando-se, rigorosamente, aos ter-

mos do art. 3º, III, da Lei nº 10.520/2002 e art. 3º da Lei nº 8.666/1993, limitando-se a efetuar 

restrições a quaisquer produtos e/ou serviços, quando sejam imprescindíveis para garantir a 

escolha da melhor proposta para a Administração, as quais devem ser devidamente ampara-

das em justificativas técnicas. 

No que se refere ao quantitativo de bens, a Administração deixou de observar o 

art. 15, §7º, II, da Lei nº 8.666/931, quando não justifica as quantidades a serem adquiridas 

                                              
1 Art. 15 (...) 

§ 7º Nas compras deverão ser observadas, ainda: (...) 

II - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, 

cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação; 
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em função do consumo da Câmara e provável utilização. A rigor, deve a estimativa ser ob-

tida a partir de fatos concretos, como, por exemplo, o consumo dos exercícios anteriores, 

etc. Nesse aspecto, portanto, merece reforma o Termo de Referência. 

Por fim, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar n° 

101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), observamos a ausência nos autos da Declaração 

de adequação orçamentária e financeira. 

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

quais não demandam ajustes, salvo melhor juízo. 

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) Seja incluído nos autos o quantitativo de bens/serviços estimados, em atenção 

ao art. 15, §7º, II, da Lei nº 8.666/93, com justificativa das quantidades a se-

rem adquiridas em função do consumo da Câmara e provável utilização, de-

vendo a estimativa ser obtida a partir de fatos concretos, como, por exemplo, 

o consumo do exercício anterior, etc.; 

 

É o parecer, ora submetido à apreciação.  

 

Santarém, 31 de março de 2021 

 

 

 

ALEXANDRE MARTINS MARIALVA 

Procurador Jurídico 

Câmara Municipal de Santarém 

Mat. 120549-8 
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