PARECER JURÍDICO EM MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PARECER N° 53/2021
ASSUNTO: Análise de Edital de Pregão Presencial do tipo menor preço.
preço
INTERESSADO: Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura
Municipal de Dom Eliseu/PA,
Eliseu
considerando que o Município de DOM ELISEU,
realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo
menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicandoaplicando
se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro
dezembro de 2006, a Lei n.º 8.078, de
11.09.90 - Código de Defesa do Consumidor e as exigências estabelecidas no
Edital, ora em análise.
EMENTA::

LICITAÇÃO.

POSSIBILIDADE.

PREGÃO

LOCAÇÃO

PRESENCIAL.
IMOBILIÁRIA.

COLETA

DE

VEDAÇÃO

LIXO.
LEGAL.

OBSERVÂNCIA AOS DITAMES E PRECEITOS LEGAIS.
PARECER
I – DA SÍNTESE FÁTICA
O presente parecer
par
trata da análise do Edital de Licitação na
modalidade Pregão Presencial,
Presenc
tipo menor preço por item, tendo como objeto a
escolha

da

proposta

mais

vantajosa para

Contratação

de

Empresa

Especializada para fazer a coleta de lixo, pintura de meio fio, limpeza de ruas,
podagem de árvores, serviços de roçagem em geral e aluguel de bens móveis,
essenciais aos serviços urbanos, no
no município de Dom Eliseu/PA, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no respectivo Edital e seus
anexos.

A licitação será dividida POR ITEM, conforme tabela constante do
Termo de Referência, facultando-se
facultando se ao licitante a participação em quantos
forem de seu interesse.
Passa-se
se à análise jurídica da respectiva consulta formulada.
II - DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
Ab initio, impende esclarecer que a licitação na modalidade de
Pregão Presencial destina-se
destina se à aquisição de bens e serviços comuns, não
havendo limites de valor estimado da contratação, sendo que, a licitação de
Menor Preço por Item, além de concentrar todos os atos em uma única sessão,
conjugando propostas escritas e os lances durante a sessão,
sessão possibilita a
negociação entre o pregoeiro
pregoeiro e o proponente que ofertou o menor preço, o que
torna o procedimento muito célere e econômico para o Município.
unicípio.
Como é cediço, o pregão constitui-se
constitui se uma modalidade licitatória
do tipo menor preço, destinada à seleção da proposta mais vantajosa de
contratação
atação de bem ou serviço comum, caracterizada pela existência de uma
fase competitiva inicial, em que os licitantes dispõem do ônus de formular
propostas sucessivas, e de uma fase posterior de verificação dos requisitos de
habilitação e de satisfatoriedade das ofertas,, devendo ser observadas todas as
disposições legais, para fins de melhor atender ao princípio da legalidade e
eficiência administrativa.
A Lei nº 10.520/02 instituiu, no âmbito da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios a modalidade de licitação
licitação denominada Pregão, para
aquisição de bens e serviços comuns.
Diferentemente da Lei de Licitações, onde a eleição da
modalidade de licitação cabível, a rigor, opera-se
opera se por meio da análise do valor
estimado para a contratação, o pregão, nos termos do que dispõe o caput do

artigo primeiro, da Lei nº 10.520/02, destina-se
destina se à aquisição de bens e serviços
comuns, qualquer que seja o valor estimado para a contratação.
Nos termos da Consulta, o fulcro da mesma reside na
possibilidade de utilização da modalidade pregão presencial para a contratação
do objeto ora mencionado.
Sobre o tema, cito autorizado magistério doutrinário, senão
vejamos:
A proposta tem fundamento jurídico nos diplomas legais, a saber: Pregão é
a nova modalidade de licitação, regulada pela Lei 10.520, de 17.7.2002,
cuja a ementa: “Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, nos termos do art. 37, XXI, da Constituição Federal,
modalidade de licitação denominada pregão,
pregão, para aquisição de bens e
serviços comuns.
comuns Nos termos do citado diploma, consideram-se
consideram
bens e
serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade
possam

ser

objetivamente

definidos

no

edital,

por

meio

de

especificações usuais no mercado.
mercado (Cf. MEIRELLES, Hely Lopes.
Licitação e Contrato Administrativo. 14 ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p.
130-104).

Vale ressaltar que, a modalidade licitatória sugerida na minuta se
mostra adequada ao objeto licitado, com algumas ressalvas pontuais, na
melhor previsão do art. 1º da Lei nº 10.520/2002, a qual dispõe in verbis:
verbis
Art. 1º-Para
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 objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado.
mercado

O objeto da presente do Edital se mostra extenso e bastante
complexo, incluindo uma gama de serviços e obras, havendo divergências

pontuais, quanto à adoção da modalidade de pregão eletrônico quanto à
contratação de coleta de lixo e locação imobiliária.
Impende esclarecer que o art. 11 da Lei nº 10.520/2002,
expressamente dispõe
ispõe que as
as compras e contratações de bens e serviços
comuns, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, quando efetuadas pelo sistema de registro de preços previsto no
art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderão adotar
adotar a modalidade
de pregão, conforme regulamento específico.
Por sua vez o Decreto nº 10.024 de 20/09/2019 que regulamenta
a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de
engenharia, em seu art. 4º veda a utilização do pregão eletrônico para
contratações de obras, locações imobiliárias e alienações; assim como os bens
e serviços especiais, incluídos os serviços de engenharia enquadrados no
disposto no inciso III do caput do art. 3º do mencionado Diploma Legal, senão
vejamos:
Art. 3º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
considera
I - aviso do edital - documento que contém:
a) a definição precisa, suficiente e clara do objeto;
b) a indicação dos locais, das datas e dos horários em que poderá ser lido
ou obtido o edital;
ed
e
c) o endereço eletrônico no qual ocorrerá a sessão pública com a data e o
horário de sua realização;
II - bens e serviços comuns - bens cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificaç
especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
III - bens e serviços especiais - bens que, por sua alta heterogeneidade ou
complexidade técnica, não podem ser considerados bens e serviços
comuns, nos termos do inciso II;
IV - estudo técnico preliminar - documento constitutivo
onstitutivo da primeira etapa do
planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público

envolvido e a melhor solução ao problema a ser resolvido e que, na
hipótese de conclusão pela viabilidade da contratação, fundamenta o termo
de referência;
referência
V - lances intermediários - lances iguais ou superiores ao menor já ofertado,
porém inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante;
VI - obra - construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de
bem imóvel,
imóvel realizada por execução direta ou indireta;
VII - serviço - atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter
determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da
administração pública;
pública
VIII - serviço comum de engenharia - atividade ou conjunto de atividades
que necessitam da participação e do acompanhamento de profissional
engenheiro habilitado, nos termos do disposto na Lei nº 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, e cujos padrões de desempenho e qualidade possam
ser

objetivamente

definidos

pela

administração

pública
pública,

mediante

especificações usuais de mercado;
Art. 4º O pregão, na forma eletrônica, não se aplica a:
I - contratações de obras;
obras
II - locações imobiliárias e alienações;
alienações e
III - bens e serviços especiais, incluídos os serviços de engenharia
enquadrados no disposto
d
no inciso III do caput do art. 3º.
3º

A seu turno, o Decreto nº 3.555/2000 que regulamenta a
modalidade de licitação denominada pregão presencial, para aquisição de bens
e serviços comuns, em seu art. 5º veda expressamente a adoção dessa
modalidade licitatória
icitatória para locação imobiliária, dispondo in verbis:
verbis
Art. 5º A licitação na modalidade de pregão não se aplica às
contratações de obras e serviços de engenharia, bem como às
locações imobiliárias e alienações em geral,
geral, que serão regidas pela
legislação geral da Administração.

Desse modo, escorreito asseverar que o objeto do presente edital
licitatório – na modalidade pregão presencial - não deve incluir a locação
imobiliária, ainda que considerado como item essencial, tendo em vista que há

expressa
ressa vedação legal nesse sentido, podendo caso queira, adotar a dispensa
de licitação, observando a legislação geral da Administração Pública.
Em relação aos demais itens objeto do Edital de Licitação,
inexiste qualquer vedação ou óbice ex lege, considerando
ndo que os mesmos se
enquadram no conceito de bens e serviços comuns, de sorte que, opina-se
opina
pela continuidade da licitação em relação às demais matérias.
No que diz respeito à coleta de lixo, a pontual controvérsia pode
ser sanada, mediante a simples análise do
o entendimento esposado pelo CTCU,
que na assentada do Acórdão nº 2749/2010, ao dirimir controvérsia análoga,
expressamente orientou no item 9.2.2.6 a adoção da modalidade licitatória do
pregão para a realização da coleta de lixo, senão vejamos:
Sumário: REPRESENTAÇÃO. CONCORRÊNCIA. MODALIDADE DE
LICITAÇÃO INDEVIDA. FALHAS NO EDITAL QUE COMPROMETEM A
AMPLA

CONCORRÊNCIA.

CONHECIMENTO.

PROCEDÊNCIA.

DETERMINAÇÃO DE ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO.
(...)
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido
de medida cautelar, formulada pela Fortnort Desenvolvimento Ambiental e
Urbano Ltda. (fls. 1/22), nos termos no art. 113, § 1º, da Lei n.º 8.666, de
1993, acerca de possíveis irregularidades na Concorrência Pública n.º
06/2010, promovida
promovida pela Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de
São Paulo (Ceagesp), que tem como objeto a contratação de empresa
para a prestação de serviços de coleta seletiva conteinerizada,
reciclagem, compostagem, transbordo, transporte e destinação final de
resíduos provenientes das áreas de operação e comercialização de
produtos situados dentro do Entreposto Terminal de São Paulo,
Paulo cujo
valor global orçado é de R$ 58.591.772,40;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em
Sessão do Plenário,
Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em:
9.1 conhecer do documento de fls. 1/22 como representação, por preencher
os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso VII e parágrafo

único, do Regimento Interno, c/c o art. 113, § 1º, da
a Lei n.º 8.666, de 16 de
julho de 1993 para, no mérito, considerá-la
considerá la parcialmente procedente;
9.2 determinar que a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São
Paulo:
9.2.1 anule a Concorrência Pública n.º 06/2010, suspensa por medida
cautelar homologada na Sessão Plenária de 21 de julho;
9.2.2 ao realizar nova licitação, evite as irregularidades indicadas no voto
que fundamentam este acórdão e, conforme se segue:
9.2.2.1 elabore planilha de custos e formação de preços de serviços,
utilizando, como
como parâmetro o Anexo III da Instrução Normativa n.º 2, de 30
de abril de 2008, expedida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão;
9.2.2.2 faça constar do projeto básico o plano de trabalho ou de
operações, incluindo os locais e os horários de coleta;
c
9.2.2.3 exija que conste das propostas a distância de ida e de volta a ser
percorrida entre a Ceagesp e o aterro sanitário a ser utilizado;
9.2.2.4 abstenha-se
abstenha se de exigir, para habilitação, a comprovação da
disponibilidade de pessoal com formação em áreas do conhecimento
que não serão necessários à execução dos serviços a serem
contratados ou que se encarreguem de parcelas de pequena relevância;
9.2.2.5 abstenha-se
abstenha se de incluir no objeto da licitação o serviço de
engenharia da estação de transbordo,
transbordo ou realize a licitação por itens, sem
prejuízo da elaboração do projeto básico da obra;
9.2.2.6 empregue a modalidade pregão para a contratação pretendida;
pretendida
9.3 comunicar esta decisão à Fortnort Desenvolvimento Ambiental e
Urbano. (TCU - ACÓRDÃO Nº 2749/2010 – TCU – Plenário, Relator
RAIMUNDO CARREIRO.
CARREIRO Data da sessão 13/10/2010).

Desse modo, escorreito asseverar pela plena legalidade da adoção
da modalidade licitatória para fins de coleta de lixo, sendo tal hipótese chancela
pela jurisprudência remansosa do Colendo Tribunal de Contas da União.
Lado outro, sobre
sobre o julgamento das propostas pelo menor preço,
impende destacar previsão legal do artigo 4º, inciso X da Lei 10.520/2002:

Art. 4º. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos
interessados e observará as seguintes regras:
(...)
X – para julgamento e classificação das propostas, será adotado o
critério de menor preço, observados os prazos máximos para
fornecimento, as especificação técnicas e parâmetros mínimos de
desemprenho e qualidade definidos
def
no edital.

No que tange o julgamento pelo Tipo Menor Preço por Item, a
modalidade escolhida pelo consulente, imperioso mencionar o verbete sumular
nº 247 do TCU, que acabou par pacificar a necessidade de seu uso, ipsis
verbis:
SÚMULA Nº 247: É obrigatória a admissão da adjudicação por item e
não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de
obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível,
desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de
economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla
participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade
para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto,
possam fazê-lo
fazê lo com relação a itens ou unidades autônomas,
autônom
devendo
as exigências de habilitação adequar-se
adequar se a essa divisibilidade.
divisibilidade
Fundamento Legal-Constituição
Legal Constituição Federal, art. 37, incisos XXI-Lei
XXI
nº 8443, de
16-7-1992,
1992, art. 4º-Lei
4º
nº 8.666, de 21-6-1993,
1993, art. 3º, § 1º, inc. I; art. 15, inc.
IV; art. 23, §§ 1º e 2º-Súmula
Súmula nº 222 da Jurisprudência do TCU, in DOU de
3-1-1995Precedentes
1995Precedentes-Proc.

007.759/1994-0,
0,

Sessão

de

15
15-06-1994,

Plenário, Ata nº 27, Decisão nº 393, in DOU de 29-06
29 06-1994, páginas
9622/9636
9622/9636-Proc.
575.475/1998-6, Sessão de 10-05-1999,
1999, Plenário, Ata nº
17,
7, Decisão nº 201, in DOU de 20-05-1999,
20
1999, páginas 86/120-Proc.
86/120
525.067/1995
525.067/1995-7,
Sessão de 07-07-1999,
1999, Plenário, Ata nº 29, Acórdão 108,
in DOU de 19-07-1999,
19
páginas 32/73-Proc.
Proc. 575.578/1997-1,
575.578/1997 Sessão de 2010-1999,
1999, Plenário, Ata nº 46, Decisão nº 744, in DOU
DOU de 04-11-1999,
04
páginas 37/68-Proc.
37/68
010.677/1997-6, Sessão de 15-03-2000,
2000, Plenário, Ata
nº 09, Decisão nº 143, in DOU de 24-03-2000,
24
2000, páginas 56/89-Proc.
56/89
009.800/1999
009.800/1999-9,
Sessão de 21-06-2000,
2000, Plenário, Ata nº 24, Decisão nº

503, in DOU de 05-07-2000,
05
páginas 38/58-Proc.
Proc. 008.158/2002-9,
008.158/2002
Sessão
de 19-03-2003,
2003, Plenário, Ata nº 08, Acórdão 236, in DOU de 28-03-2003,
28
páginas347/444.

Assim sendo, escorreito se faz asseverar o presente certame
poderá ser formalizado sob a modalidade já referida, PREGÃO PRESENCIAL,
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, possibilitando assim uma maior
participação dos licitantes interessados,
interessado devendo-se
se tomar como parâmetro a
minuta de instrumento convocatório acostado ao processo.
processo
Ademais, o edital encartado deve observar ao que determina o
art. 40 da Lei nº 8.666/93 trazendo no seu preâmbulo o número de ordem, a
secretaria interessada, a sua modalidade, o tipo de licitação, bem como a
menção de que o procedimento será regido pelas Leis nº 8.666/93 e
10.520/2002, e, pelos respectivos Decretos e normas de regência, assim como
o local, dia e horário para recebimento dos documentos e respectivas
propostas de preço.
Outrossim, o Edital do Certame deve constar de forma clara: o
objeto da licitação – excluída a locação imobiliária,
imobiliária assim como as demais
hipóteses elencadas no art. 5º
5 do Decreto nº 3.555/00;; os prazos e condições
para assinatura da ata do certame; as sanções para o caso de inadimplemento;
as condições de participação das empresas e a forma de apresentação das
propostas;; os critérios de julgamento; o local, horários e formas de contato com
o Departamento de Licitação para esclarecimento, protocolo de impugnações e
recursos administrativos; condições de pagamento, critério de aceitabilidade
das propostas de preço; critérios
critérios de reajustes; e, relação dos documentos
necessários a habilitação.
O edital deve atender, ainda, ao que determina o § 2º do art. 40
da Lei nº 8.666/93, trazendo em anexo a minuta do contrato, o termo de
referência e modelo de todas as declarações que deverão
deverão integrar os

documentos inerentes a habilitação,
habilitação, observando, igualmente as disposições do
art. 55 do mencionado Diploma Legal.
Legal
Por força do art. 38 da Lei n° 8.666/1993, torna-se
se necessária a
manifestação jurídica com respeito à formalização do edital e da minuta do
contrato futuro a ser celebrado coma Administração.
Neste sentido é a previsão do texto legal, vejamos:
Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de
processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado,
contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do
recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:
oportunamente
I - edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso;
II - comprovante das publicações do edital resumido, na forma do art. 21
desta Lei, ou da entrega do convite;
III - ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro administrativo
ou oficial, ou do responsável pelo convite;
IV - original das propostas e dos documentos que as instruírem;
V - atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora;
VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou
inexigibilidade;
VII - atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação;
VIII - recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas
manifestações e decisões;
IX - despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando
quand for o caso,
fundamentado circunstanciadamente;
X - termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso;
XI - outros comprovantes de publicações;
XII - demais documentos relativos à licitação.
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação,
licitação, bem como as dos
contratos,

acordos,

convênios

ou

ajustes

devem

ser

previamente

examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.
(Redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994).
1994)

Em se tratando de Administração Publica, cumpre frisar que os
parâmetros
râmetros legais devem ser observados. Nesse sentido, a Constituição
Federal em seu artigo 37, caput,, trata dos princípios que regem a
Administração Publica, dentre eles, o da legalidade e da eficiência, senão
vejamos:
Art. 37. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e
eficiência e, também, ao seguinte: (...).

Nesse diapasão, o Edital deve trazer condições de igualdade aos
interessados e proporcionará a contratação da melhor proposta para a
Administração, demonstrando respeito aos princípios da igualdade de
oportunidades e da legalidade, inseridos no texto Constitucional.
Pelo que se observa,
observa a minuta de edital do certame precisa se
adequar aos requisitos
os exigidos pela Lei Federal nº 8.666/93, pela Lei Federal
n°. 10.520/2002, bem como, pelo Decreto Federal n° 3.555/00 e demais
instrumentos normativos pertinentes, como forma de obediência aos aspectos
formais e legais do processo de licitação,
licitação de modo a atender aos princípios e
regras que regem a Administração Pública e, por conseguinte, o processo
licitatório.
III – CONCLUSÃO
Desse modo obedecidas as demais regras contidas na Lei
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e na Lei nº. 10.520/2002, assim
como o Decreto Federal n° 3.555/00, opina-se
opina se no sentido de que a
Administração Pública Consulente poderá adotar a modalidade de
Licitação Pregão Presencial, excluída a hipótese de locação imobiliária,
imobiliária
assim como a minuta de Edital do Certame deve se adequar aos requisitos
exigidos pela Lei Federal nº 8.666/93 – mormente os elencados nos arts.

40 e 55 -,, deve observar
observar a regência da Lei Federal n°. 10.520/2002, bem
como, pelo Decreto Federal n° 3.555/00 e demais instrumentos normativos
pertinentes,, de modo a atender aos princípios e regras que regem a
Administração.
rradeiro, cumpre salientar que o presente parecer fora
Por derradeiro,
emitido sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar a
conveniência

e

à

oportunidade

dos

atos

praticados

no

âmbito

da

Administração, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnicotécnico
administrativa, além disso, este parecer
parece é de caráter meramente opinativo, não
vinculando, portanto, a decisão do Gestor Municipal (Cf.
(
TCU, Acórdão
nᵒ2935/2011,
2935/2011, Plenário, Rel. Min. WALTON ALENCAR RODRIGUES, DOU de
17/05/2011).
Desta forma, ressalvado o caráter opinativo desta alçada jurídica,
e com o inarredável respeito ao entendimento diverso, este é o entendimento
entendiment
que ora se aduz, buscando
bu cando sempre o melhor para o progresso e
desenvolvimento do Município de Dom Eliseu/Pa.
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