PREFEITURA DE

CAMPESTRE
Cidade da Renovação.
PARECER JURÍDICO
“O parecer facultativo é um ato opinativo que não vincula a
Administração Pública ou os seus administrados, podendo esses
segui-lo para melhor fundamentar suas decisões ou ignorá-lo, pois,
não estão vinculados a conclusão exarada pelo parecerista ”
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 087/2020
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o Fornecimento Parcelado de
Materiais de Construções e Hidráulicos, para atender as necessidades da Administração
Pública do Município de Campestre do Maranhão - MA.
EMENTA: Direito administrativo. Licitações e Contratos.
Contratação de empresa especializada para o
Fornecimento Parcelado de Materiais de Construções e
Hidráulicos. Análise jurídica prévia. Contratação de
empresa especializada para o Fornecimento
Parcelado de M ateriais de Construções e
H idráulicos, para atender as necessidades da
Adm inistração
Pública
do
M unicípio
de
Campestre do M aranhão - MA. Parecer pela
aprovação da minuta do edital e dos seus anexos.
Senhor Pregoeiro, da Comissão Permanente de Licitação
RELATÓRIO
Trata-se de análise de Edital de Licitação e correspondente minuta de
Contrato a ser celebrado em decorrência da Licitação na modalidade de Pregão Presencial, a
ser promovida no âmbito do Município de Campestre para Contratação de empresa
especializada para o Fornecimento Parcelado de M ateriais de Construções e
Hidráulicos, para atender as necessidades da Adm inistração Pública do
M unicípio de Cam pestre do M aranhão - MA. Os autos vieram regularmente
formalizados e encontram-se instruídos com os seguintes documentos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Solicitação da abertura da licitação;
Pesquisa de preços;
Termo de referência;
.
Despacho para autuação e instauração de regular processo licitatprio
Designação Comissão Permanente e Licitação;
\
Autuação do processo;
Despacho de encaminhamento da CPL à assessoria jurídica;
Minuta de Edital e seus anexos;
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Na seqüência, o processo foi remetido a este órgão de Assessoria jurídica, para a
análise prévia dos aspectos jurídicos da minuta de edital e de contrato elaborada, prescrita no
art. 38, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93. Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir a
Administração Pública no controle interno da legalidade dos atos administrativos praticados
na fase preparatória da licitação.
E o breve relatório.
ANALISE JURÍDICA
I. REGULARIDADE DA FORMAÇÃO DO PROCESSO
De acordo com o art. 22 da Lei n° 9.784/991 os atos do processo administrativo
não dependem de forma determinada, salvo expressa disposição legal. Com efeito, no que
pertine especificamente à licitação2, bem como contratos/convênios e outros ajustes, o
processo administrativo deverá observar as normas que lhes são pertinentes, iniciando-se com
a devida autuação, com a correspondente protocolização e numeração, juntando-se, em
seqüência cronológica, os documentos pertinentes, cujas folhas devem ser numeradas e
rubricadas, sendo que cada volume deverá conter os respectivos termos de abertura e
encerramento. Os autos do processo submetidos à análise encontram-se regularmente
formalizados, em conformidade com o ordenamento jurídico aplicável.
II. DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA

O
pregão consiste em modalidade de licitação instituída pela Lei n° 10.520/2002,
para a aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios.
Nos termos do parágrafo único do art. Io do referido diploma legal, são
considerados bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente: definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no
mercado.
Cumpre, entretanto, alertar que é descabido o uso do pregão para trabalho
eminentemente complexo, devendo a Administração Pública ser diligente na classificação dos
serviços a serem licitados, a fim de afastar vícios no certame e eventual responsabilização de
seus agentes.
No caso vertente, pressupõe-se correta a manifestação sobre a natureza comum
dos serviços a serem contratados, o que viabiliza a adoção do pregão como modalidade
licitatória e o exame dos demais aspectos jurídicos relativos ao certame proposto.

1 Art. 22 da Lei n° 9.784/99: Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada senão
quando a lei expressamente a exigir. § Io Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo
com a data e 0 local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável. § 2° Salvo imposição
reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. § 3o A autentic
documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão administrativo.”
2 Art. 38 da Lei n° 8.666/93: “O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de ; iroce'
administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a ir
sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: (...)”.
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Desta feita, a escolha da modalidade “pregão presencial”, a princípio,
considerando que o objeto a ser licitado, este se enquadra no conceito de “bens comuns” a
que se refere o art. Io, parágrafo único, da Lei n° 10.520/2002.
Dessa forma, verifica-se que a via eleita para a realização do procedimento
licitatório é adequada.
III. DOS REQUISITOS
PRESENCIAL

LEGAIS

PARA

A

REALIZAÇÃO

DO

PREGÃO

O
pregão é regido pela Lei n° 10.520/2002, o Decreto n° 3.555/2000, e
subsidiariamente, a Lei n° 8.666/93.
Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram
estabelecidos no art. 3o da Lei n° 10.520/2002, que assim dispõe:
I - a autoridade competente justificará a necessidade de
contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de
habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por
inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação
dos prazos para fornecimento;
II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,
limitem a competição;
III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das
definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis
elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o
orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da
licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; e
IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do
órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva
equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento
das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua
classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do
certame ao licitante vencedor.
A seguir, passa-se ao cotejo entre estas exigências legais e a instrução dos autos,
no intuito de verificar a regularidade jurídica do caso em exame, ou, se for o caso, apontar as
providências que ainda devem ser adotadas pela Administração Pública.
Da Justificativa da Contratação
Quanto à justificativa da contratação, não cabe ao órgão jurídico adentrar q mérito
(oportunidade e conveniência) das opções do Administrador, exceto em caso de afronta a
preceitos legais. O papel do órgão jurídico é recomendar que tal justificativa seja a mais
completa possível, orientando o órgão assistido, se for o caso, pelo seu aperfeiçoamento^ otí"
reforço, na hipótese de ela se revelar insuficiente, desproporcional ou desarrazoada, da forma
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a não deixar margem para futuros questionamentos, por exemplo, quanto à pertinência ou
necessidade da contratação, ou quanto a seus quantitativos estimados.
No que tange à especificação do objeto, é certo que o aumento do nível de seu
detalhamento influi inversamente no universo de fornecedores aptos a atender à demanda,
reduzindo-o. Consequentemente, a caracterização excessivamente pormenorizada poderá
conduzir a um único ou nenhum fornecedor, ao passo que a especificação por demais genérica
ou singela poderá ampliar as opções no mercado, porém para objeto cujas características não
atendam plenamente às necessidades efetivas da Administração Pública, frustrando a
finalidade da contratação.
Destarte, deverá tomar-se as cautelas necessárias para assegurar que as
especificações correspondam àquelas essenciais ao bem, sem as quais, não poderão ser
atendidas as necessidades da Administração Pública, evitando por outro lado, detalhes
considerados supérfluos ou desnecessários, que possam limitar a competição indevidamente.
Nesse sentido, o art. 3o, Lei n° 10.520, de 2002 impõe:
Art. 3o A fase preparatória do pregão observará o seguinte:
I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e
definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios
de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as
cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para
fornecimento;
II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,
limitem a competição;
III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições
referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos
técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento,
elaborado pelo órgão ou entidade promotora da
licitação, dos bens
ou serviços a serem licitados; e
IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão
ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de
apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das
propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação,
bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao
licitante vencedor.
Ressalte-se ainda que a justificativa da contratação deve compreender os
quantitativos estimados da aquisição condizente com o consumo/utilização prováyeis do
órgão, aferida mediante adequadas técnicas para tanto.
Destarte, nos autos consta justificativa plausível a determinar contrataç&o do
objeto em questão, sendo apresentado quantitativo considerado apto a atender as d e n |a n q a s j^ ^
Administração Pública.
Do Termo de Referência e da definição do objeto
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O
Termo de Referência consiste em um dos atos essenciais do pregão e dev
conter todos os elementos caracterizadores do objeto que se pretende licitar, como a sua
descrição detalhada, o orçamento estimativo de custos, se for o caso, o cronograma fisicofinanceiro da execução. Deve propiciar a avaliação do custo pela Administração Pública, a
definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução contratual.
Que ele seja, preferencialmente, elaborado por técnico com qualificação
profissional pertinente às especificidades do serviço a ser contratado (normalmente em
exercício na área requisitante) e aprovado pela autoridade competente.
Em atendimento à exigência legal, foi juntado nos autos o Termo de Referência
afeto à contratação ora pretendida, devidamente aprovado pela autoridade competente.
Ainda quanto ao Termo de Referência, infere-se do art. 8o, III, “a” do Decreto n°
3.555/2000 que balizará a definição do objeto do certame pela autoridade competente, exigida
na Lei do Pregão (n° 10.520/2002). Nos autos, percebe-se a consonância entre o objeto
detalhado pela área requisitante e aquele definido pela autoridade competente, constante da
minuta de Edital.
Para a licitude da competição, impende também que a definição do objeto,
refletida no Termo de Referência, corresponda às reais necessidades da Administração
Pública, evitando-se detalhes excessivos, irrelevantes ou desnecessários, capazes de conduzir
à limitação da competitividade do certame. Registre-se que não incumbe à Assessoria Jurídica
avaliar as especificações utilizadas, dado o seu caráter eminentemente técnico,
recomendando-se à Administração Pública que verifique o cumprimento deste requisito.
Convém lembrar que o art. 7o, § 4o da Lei n° 8.666/93, veda a inclusão, no objeto
da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades. Em
atenção ao preceito legal, a correta definição do objeto impõe a apresentação dos quantitativos
estimados para a licitação, de forma justificada, mesmo que sucintamente.
Da pesquisa de preços e do orçamento estimado
A especificação clara e precisa do objeto, bem assim de todos os elementos que o
caracterizam (quantidades, metodologia e tecnologia a serem empregados, critérios
ambientais, etc.), possibilita a adequada pesquisa dos preços, imposta pelo nosso ordenamento
jurídico.
A cotação de preços deve ser ampla e atualizada, de modo a refletir, efetivamente,
a realidade do mercado. Para tanto, o TCU orienta que a Administração obtenha, no Aínimo,
três cotações válidas. Se não for possível, deve consignar a justificativa nos autos.
/1

I\

Alerta-se, porém, que o atendimento à orientação da Egrégia Corte de Contas nem
sempre é suficiente para fixar um parâmetro de preços aceitável. Falhas comujis são a
limitação ao universo de empresas pesquisadas e a cotação dos preços praticados np va\:ej
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quando o volume da contratação permitiria eventual ganho de escala, com redução dos preços
obtidos3
Assim, para evitar distorções, “além de realizar pesquisa que seja adequada às
características do objeto licitado e tão ampla quanto a característica do mercado recomende,
é salutar que a Administração busque ampliar sua base de consulta através de outras fontes
de pesquisa”4, tais como bases de sistemas de compras e avaliação de contratos recentes ou
vigentes.
Observe-se que as empresas pesquisadas devem ser do ramo pertinente à
contratação desejada (Acórdão n° 1.782/2010-Plenário) e que não pode haver vínculo
societário entre as empresas pesquisadas (Acórdão n° 4.561/2010-13 Câmara).
Para fins de documentação, devem ser acostados nos autos:
i) A identificação do servidor responsável pela cotação (AC-0909-10/07-1);
j) A caracterização completa das empresas consultadas, com menção ao endereço
e números de telefones (AC-3889-25/09-1);
k) Indicação dos valores praticados (AC-2602-36/10-P) de maneira fundamentada
e detalhada (AC-1330-27/08-P);
1) Data e local de expedição dos orçamentos apresentados (AC-3889-25/09-1)
Ademais, vale asseverar que a adequada pesquisa de preços é essencial para
aquilatar o orçamento da contratação, sendo imprescindível para a verificar a existência de
recursos suficientes para acobertá-la.
Serve, também, para afastar o risco de limitação ou ampliação indevida da
participação no certame3, uma vez que o valor contratual estimado é determinante para definir
se a licitação deve ser destinada exclusivamente às microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas.

Da Previsão de existência de recursos orçamentários
A Lei n° 8.666/93, aplicável subsidiariamente aos pregões, estabelece que a
realização de licitação depende da previsão de recursos orçamentários que assegurem o
pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício
financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma. A declaração de existência de
recursos orçamentários, com indicação de rubrica específica e suficiente, foi acostada aos
autos do processo.

Neste sentido, esclarece o PARECE6R N° 02/2012/GT359/PGF/AGU, aprovado pelo Procurador-Geral Feden
julho de 2012, que “deve a Administração, quando da realização da pesquisa de preços, considerar todas cs vahá
correlacionadas, tais como as quantidades pretendidas, prazos e forma de entrega, propiciando que eventuais ,
escala advindos de grandes aquisições públicas, por exemplo, reflitam em redução nos preços obtidos pelas cotaçoes /
ao certame”.
4 In PARECER N° 02/2012/GT359/PGF/AGU, item 13.

5 Art. 18,1 da LC n° 123/2006; Art. 6o do Decreto n° 6.204/2007 e art. 34 da Lei n° 11.488/2007.
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No que tange à despesa que se pretende realizar, releva também esclarecer se a
contratação proposta importa criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental
que acarrete aumento de despesa e, ainda, se é classificada como projeto6.
Em caso afirmativo, são exigidas a estimativa do impacto orçamentário-financeiro
da despesa no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois exercícios seguintes
(acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas) e a declaração do ordenador
de despesa de que o gasto planejado tem compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei de
Diretrizes Orçamentárias vigentes. Estes documentos constam nos autos do processo.
Designação do Presidente e Equipe de Apoio
Para a realização da licitação, a autoridade competente deve designar um
pregoeiro, dentre os servidores da Autarquia, cujas atribuições incluem o recebimento das
propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação
e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. Anote-se que o servidor designado
deve ter realizado capacitação específica para exercer a atribuição.
Nos autos consta a designação do pregoeiro pela autoridade competente,
juntamente também, designada, pela mesma autoridade, uma equipe para apoiar o pregoeiro
em suas atividades, integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo ou
emprego da Administração Pública, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente da
Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão/MA. Percebe-se preenchido este requisito,
nos autos do processo.
Das Exigências de Habilitação
A Lei n° 10.520/02 determina que a habilitação far-se-á com a verificação de que
“o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais,
quando fo r o caso, com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à
habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeird’\
Também no tocante à comprovação da aptidão técnica, cumpre destacar que a
Administração Pública pode impor tanto exigências relativas ao licitante, quanto ao seu
pessoal técnico, solicitando a comprovação de por meio de certidões ou atestados de serviços
similares, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. Mas o art. 30,
§5°, da Lei n° 8.666/93 destaca que “É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de
aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer
outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação”.
A Súmula/TCU n° 263/2011 esclarece que “Para a comprovação da capacidade
técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de
maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de
comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com caracierísticp6 Entende-se por “projeto” um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envoivendo\íum
conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto (bens, serviços ou obras) que concoVre para a
expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo, (art. 2o, b, da Portaria MOG n° 42, de 14 de abril de 1999).
'v
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semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do
objeto a ser executado”.
Dos precedentes do TCU, extraem-se também os seguintes parâmetros,
aplicáveis à qualificação técnica exigida no certame:
a) Na fixação dos quantitativos mínimos já executados, para fins de qualificação técnicooperacional, não se deve estabelecer percentuais mínimos acima de 50% dos
quantitativos dos itens de maior relevância da obra ou serviço, salvo em casos
excepcionais. Eventual extrapolação deste limite deverá restar tecnicamente
justificada, ou no processo licitatório, previamente ao lançamento do respectivo edital,
ou no próprio edital e seus anexos (Acórdãos n° 2.215/2008-P e 1.284/2003-P);
b) deve-se aceitar o somatório de atestados, sempre que não houver motivo para justificar
a exigência de atestado único (Acórdão n° 1.231/2012-P);
c) deve-se evitar impor número mínimo de atestados (Acórdãos n° 571/2006 e n.°
329/2010-P);
d) não se deve exigir que o atestado de capacidade técnica seja emitido por entidade
situada em local específico (Acórdãos n°s 3379/2007-laC, 1230/2008-P e 1285/2011P);
e) não se deve exigir, para fim de qualificação técnica, a comprovação de tempo de
experiência dos profissionais a serem disponibilizados pela licitante (Acórdão n.°
727/2012-Plenário);
Recomenda-se, portanto, que a Administração Pública atente para os
entendimentos do TCU sobre o tema, como acima apresentado, demonstrando,
justificadamente, nestes autos, que os parâmetros de qualificação técnica fixados no edital são
necessários, suficientes e pertinentes ao objeto licitado, assegurando-se que as exigências
formuladas não implicam em restrição ao caráter competitivo do certame (cf. Acórdão n°
135/2005-P-TCU).
Dos critérios de Aceitação das Propostas
Outra exigência da Lei n° 10.520/2002 é que a autoridade competente defina os
critérios de aceitação das propostas feitas pelos licitantes (art. 3o, I).
Ressalta-se, a fixação de critérios para que se efetue a análise dos preços
apresentados, é de suma importância, pois, muito embora não enseje nenhuma conseqüência
de imediato, pode determinar variações significativas no tocante ao valor contratado, na
hipótese de insurgirem-se alterações quantitativas necessárias a serem feitas.
A regra, portanto, é a previsão no instrumento convocatório de que nãô serão
aceitas propostas com valores incompatíveis com os estimados para a aquMçao ou
contratação, analisando-se tanto o preço global quanto os preços unitários.
\
~
A fixação de preços unitários máximos tem por objetivo evitar, d iram e/a
execução do contrato, alterações lesivas ao Erário, por meio de “jogo de planilhas”.

^
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O
“jogo de planilhas” ocorre quando, ante a elaboração deficiente do termo d
referência e a ausência de critérios de aceitabilidade de preços unitários, seleciona-se a
proposta de menor preço global, compatível com a estimativa da Administração Pública, mas
com grandes disparidades nos preços unitários, alguns abaixo dos preços de mercado justamente os de maiores quantitativos - e outros muito acima dos preços de mercado, com
poucas quantidades.
E possível, ainda, quando o preço total ofertado for aceitável, mas os unitários que
o compõem necessitarem de ajustes aos estabelecidos no edital, permitir ao licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar a adequação dos preços unitários constantes
de sua proposta aos valores estimados.
Essa previsão deve constar expressamente no instrumento convocatório e, caso o
licitante convocado se recuse à promover os ajustes solicitados, convoca-se o subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que atenda ao
edital.
Todavia, do exame da minuta de edital, verifica-se satisfeita a recomendação
tocante aos critérios de aceitação das propostas, apresentados nos autos do processo.
Da Minuta do Edital e seus Anexos

O
artigo 38 caput, incisos I, e III, bem como seu parágrafo único da Lei 8.666/9
trazem a seguinte redação:
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:
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;
(...)

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as
dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente
examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.
Pois bem. O presente procedimento veio para esta análise devidamente: iniciado
com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numjei
contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprijo' ara
a despesa, satisfazendo os requisitos do caput do artigo 38.
A minuta editalícia e respectivos anexos constam nos autos do processo ao
que o ato de designação da comissão de licitação observa-se às contido nos autos.

V.
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Já o artigo 40 desta lei, elenca o que deve conter no edital os requisitos de análise
obrigatória, o que faremos de forma específica:
O edital traz em seu bojo no preâmbulo, o número de ordem em série anual, o
nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da
licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da
documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, indicando:
I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;
II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos
instrumentos, como previsto no art. 64 desta Lei, para execução do
contrato e para entrega do objeto da licitação;
III - sanções para o caso de inadimplemento;
IV - local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico;
V - se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital
de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido;
VI - condições para participação na licitação, em conformidade com
os arts. 27 a 31 desta Lei, e forma de apresentação das propostas;
VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros
objetivos;
VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação
à distância em que serão fornecidos elementos, informações e
esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento
das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto;
IX - condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e
estrangeiras, no caso de licitações internacionais;
Constituem anexos da minuta do edital, dele fazendo parte integrante:
I - Termo de referência;
II - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de
habilitação (inciso VII do artigo 4o da lei n° 10.520/2002);
III - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente
impeditivo da habilitação;
IV - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor
(lei n° 9.854/99);
V - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno
porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da lei n° 11.478/2007;
VI - Modelo de declaração de elaboração independente de proposta,
de que trata a instrução normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministéri© do
Planejamento, Orçamento e Gestão;
VII - Minuta de Ata de Registro de Preços;
VIII - Minuta do contrato.
Em relação a minuta do contrato, estão presentes os requisitos artigo 55
estatuto das licitações, restando prontamente definidos:
I
I - o objeto e seus elementos característicos;
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II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização
monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo
pagamento;
IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de
entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da
classificação funcional programática e da categoria econômica;
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando
exigidas;
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades
cabíveis e os valores das multas;
VIII - os casos de rescisão;
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para
conversão, quando for o caso;
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou
a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente
aos casos omissos;
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Finalmente, estando presentes requisitos legais esta assessoria jurídica opina pela
aprovação, indicando de forma precisa que o original do edital deverá ser datado, rubricado
em todas as folhas e assinado pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo de
licitação, e dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas, para sua divulgação e
fornecimento aos interessados.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, concluída a análise a proposição está em condições de ser
aprovada. Encaminhem-se os autos ao setor de origem, para as providências cabíveis.
SMJ,
É o parecer.

CampestreA^Maranhão - MA, 18 de Setembro de 2020.

Assessor Jundico
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