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Parecer nº 067/13/PJM 

 

Expediente: Processo Administrativo nº 869/2013 (PA nº 996/2013, apenso)   

Origem: Secção de Licitações, Compras e Contratos (SELIC) 

Assunto: Análise jurídica de procedimento licitatório 

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITA-
TÓRIO. EXAME JURÍDICO PARA FINS DE HOMOLOGAÇÃO. Pregão nº 
31-2013. Certame com vistas à aquisição de reservatórios d‟água. 

RECOMENDAÇÕES PARA A SELIC EM FUTUROS CERTAMES: (a) 
Aperfeiçoar o mecanismo utilizado para formatar o orçamento prévio, 
elaborando formulário padrão de cotação de preços, contendo o pedido 
específico, a descrição sucinta, precisa, suficiente e clara do 
serviço/mercadoria que se deseja adquirir, as condições de fornecimento, 
o cronograma de desembolso, a garantia, e outras exigências da 
Administração em relação ao serviço/produto que influenciam na formação 
do preço, nos moldes da fundamentação do parecer jurídico; (b) Exigir dos 
órgãos requisitantes que consignem nas requisições o custo estimado das 
aquisições que pretendem, com isso exercendo controle sobre suas 
dotações orçamentárias e atuando no planejamento fiscal, em observância 
ao §1º, art. 1º, da Lei Complementar nº 101/2000; (c) Elaborar o termo de 
referência de forma conjunta, de tal sorte que a SELIC envolva no 
planejamento da licitação os órgãos requisitantes, ex vi do inc. II. §4º, art. 
5º, do Decreto nº 710/2011. 

HOMOLOGAÇÃO CONDICIONADA - O certame encontra-se apto à 
homologação, no que tange ao plano da legalidade, ato condicionado, 
todavia, à execução de medida saneadora, qual seja, carrear para o 
Processo Administrativo nº 896/2013 a requisição de bens, o ato de 
designação do Pregoeiro e declaração acerca da natureza da ação 
governamental, por se tratarem de peças que obrigatoriamente integram o 
procedimento licitatório. 

1. DO RELATÓRIO 

  Para exame e parecer desta Procuradoria Jurídica (PJM), a Chefe da 

Secção de Licitações, Compras e Contratos (SELIC), Srª. MENILDE SANTANA, pela CI nº 

055/2013 (fl. 78), remeteu o Processo Administrativo epigrafado, versando sobre licitação 

pública, na modalidade Pregão, cujo objeto é a aquisição de reservatórios d’água, 

destinados a substituir equipamentos danificados. 



2 

                               

 

                           MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS 

                       PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL 

                                                     PJM 

   
 

 

Av. João Batista, nº. 700, Centro,  
CEP: 97.843-000 – Rolador/RS 
E-mail: juridico@pmrolador.com.br 
Fone/Fax: (55) 3614.7080 / (55) 3352.3231       

Fl. 

 

Certifico a 
juntada  

23SET2013 

 

  A matéria é trazida à apreciação jurídica com amparo no art. 38, inc. VI, da 

Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 

  O PA foi distribuído para o procurador signatário pela ordem. 

  Os autos contêm, até aqui, 78 (setenta e oito) folhas. O PA nº 996/2013, 

preso por fio, possui 15 (quinze) folhas. 

2. DA NATUREZA DO EXAME JURÍDICO 

  O objeto do presente parecer encerra o exame, no plano da legalidade1, 

dos atos procedimentais realizados na fase externa da licitação, sem prejuízo da verificação 

de atos da fase interna que tenham incidência. 

  No curso da presente análise, afigura-se de extrema utilidade a lição de 

MARÇAL JUSTEN FILHO, in Curso de Direito Administrativo, 8ª edição, Editora Fórum, 

pgs. 483/484, que ensina o seguinte acerca de vícios em atos que integram o procedimento 

licitatório: 

“(...) Existem três modalidades de „sanções‟ para vícios de atos 

ocorridos no curso da licitação. 

Em uma ordem crescente de gravidade da sanção, pode-se aludir 

primeiramente à mera irregularidade. Verifica-se quando a ofensa ao 

dispositivo normativo seja inapta a acarretar lesão ao interesse 

público ou particular. (...) A simples irregularidade não produz 

reflexos sobre a validade da licitação. 

Em segunda ordem de cogitação, encontra-se a anulabilidade. Esse 

vício ocorrerá quando houver ofensa a regra de tutela do interesse 

privado dos participantes na licitação. Enquanto tal, o vício apenas 

será pronunciável mediante provocação do interessado (titular do 

interesse ofendido). No seu silêncio ou omissão, a pronúncia do vício 

se inviabiliza, sendo acobertada por uma espécie de preclusão 

administrativa. 

Em terceiro plano, há a nulidade propriamente dita. Caracteriza-se na 

ofensa à regra que tutele o interesse público. Nessa óptica, o vício 

deverá ser pronunciado de ofício pela Administração Pública. 

                                    

1 Com bem assentou o emitente colega de Procuradoria, Dr. RODRIGO VELEDA MARTINS, no 
Parecer nº 79/PJM/2012, o “(...) parecer restringir-se-á tão-somente ao plano da legalidade, 
cabendo à autoridade competente deliberar acerca da conveniência da licitação”.  
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A definição da natureza do interesse tutelado depende do cotejo da 

norma especificamente examinada com os princípios norteadores da 

atividade administrativa e da licitação. Deve-se examinar se a norma 

orienta-se à consecução do interesse público ou retrata tutela ao 

interesse privado dos licitantes”. 

  Nessa linha de orientação, caso não sejam atendidas as prescrições legais, 

tratando-se de atos insanáveis e que comprometem o interesse público, o parecer 

recomendará a invalidação dos atos específicos glosados ou de todo procedimento.  

  Havendo irregularidades sanáveis, o processo segue à SELIC para, 

querendo, corrigir as não conformidades, retornando à PJM quando as exigências forem 

integralmente cumpridas. Havendo descumprimento de condições de menor relevo ou de 

fácil enfrentamento, o parecer pela homologação será condicional à correção e ao 

preenchimento dos elementos apontados como insuficientes, sendo o caso.  

  Por outra banda, atos maculados por irregularidades que não comprometam 

a validade do certame ensejarão admoestações, com o propósito de se evitar a sua 

sedimentação em futuras licitações. 

  Na modalidade licitatória sob avaliação, a autoridade administrativa, os 

agentes públicos envolvidos e os licitantes obrigam-se, notadamente, a observar os 

princípios constitucionais que regem a Administração Pública e os princípios que informam 

os certames licitatórios, as exigências postas na Lei do Pregão e, ainda, subsidiariamente, 

as condições impostas pela Lei de Licitações, sem ignorar, na fase interna, os ditames do 

Decreto nº 710/2011 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

  Consequentemente, a observância dos requisitos e das exigências 

estabelecidas nos princípios e normas acima aventadas será objeto do exame que segue. 

  Feitas as considerações iniciais, passo ao exame de estilo. 

3. DA ANÁLISE JURÍDICA DO PROCEDIMENTO 

3.1. DA FASE INTERNA 

3.1.1. Da autuação 
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  O procedimento em análise encontra-se satisfatoriamente autuado, 

protocolado e numerado, inexistindo nesse ponto inconformidades. 

3.1.2. Da requisição 

   A solicitação da unidade interessada, auto inaugural que fundamente o 

procedimento licitatório, contendo a indicação sucinta do objeto a ser licitado, a indicação 

do recurso orçamentário para a despesa, a justificativa, a definição da modalidade 

licitatória, e autorização da autoridade competente para a realização da licitação, 

consubstancia-se na requisição nº 4306, fl. 02 do Processo Administrativo nº 996/2013, em 

observância ao art. 38, da Lei de Licitações, e aos arts. 2º e 6º, do Decreto nº 710/2011. 

  Na resumida descrição do objeto, não se encontra, a priori, marca ou 

qualquer referência com a intencionalidade de direcionar a contratação para um 

determinado fabricante ou que restrinja o caráter competitivo do certame. 

  Consoante se verifica, não há na requisição de fl. 02 do expediente apenso o 

registro do custo estimado da despesa, o que indica falta de planejamento fiscal do órgão 

requisitante e deficiência na fase de requisição. 

  Na modalidade Pregão, as exigências voltadas à confecção da requisição 

exigem relativização, porque o termo de referência contém todos os elementos da fase 

requisitória e sua elaboração é feita por ação conjunta do órgão requisitante e da SELIC. 

  No entanto, pelo que se verifica nos documentos de fls. 04/10 do PA nº 

996/2013, o órgão requisitante não colaborou na feitura do termo de referência, mantendo-

se assim as inconformidades alhures apontadas. 

  Os defeitos acima alinhados, considerando a importância de sua 

repercussão nos atos subsequentes, configuram-se meras irregularidades. Como tais, não 

determinam a anulação do certame, mas exigem da Administração alteração de conduta 

em futuras licitações, em respeito ao princípio da legalidade. 

  Ressalvo, todavia, que a requisição é auto que integra o procedimento 

principal, de modo que deve ser carreada para o presente Processo Administrativo (nº 

896/2013). 
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3.1.3. Do termo de referência, da justificativa e da definição do objeto  

  Consta nas fls. 07/13, Processo Administrativo nº 996/2013,- o termo de 

referência, composto, dentre outros elementos, pela justificativa para a aquisição dos 

insumos, das exigências de habilitação, dos critérios de aceitação das propostas, dos 

prazos para o fornecimento e das sanções por inadimplemento, tudo em observância ao 

inc. I, art. 3º, da Lei do Pregão, e do inc. II, §4ª, art. 5º, do Decreto nº 710/2011. 

  No que tange à definição do objeto, sabe-se que uma forma de controle para 

evitar qualquer direcionamento é prospectar no mercado se o bem indicado na requisição 

encontra pelo menos três fabricantes/fornecedores2, fazendo prova nos autos. 

  Compulsando o PA nº 996/2013, nas fls. 02/04, avista-se que a 

Administração obteve cotação de três fornecedores do bem listado no termo de referência, 

produtos que cumprem as especificações mínimas exigidas.  

  Dessa forma, o parecerista reúne subsídios para afirmar que a definição do 

objeto, constante do termo de referência - e que embasou o edital de fl. 15 e ss. -, tem a 

aparência de ser precisa, suficiente e clara, não contendo especificações capazes de limitar 

a competição.  

  Restou observado, portando, o disposto no art. 3º, inc. II, da Lei nº 

10.520/2002, e nos arts.14, 15, §7º, inc. I,  da Lei nº 8.666/93. 

  Assinalo, contudo, que o termo de referência foi confeccionado isoladamente 

pela SELIC, em confronto com disposto no inc. II, §4º, art. 5º, do Decreto nº 710/2011, 

irregularidade que deve ser evitada nas próximas licitações. 

3.1.4. Do orçamento prévio detalhado  

  No termo de referência, item 04, fl. 04, expediente apenso, encontra-se 

registrado o método utilizado pela Administração para a elaboração do orçamento prévio, 

compreendendo pesquisa de mercado, com cotações obtidas mediante consulta a 

empresas do ramo, assim se estabelecendo a definição da média de preços obtidos. 

                                    
2 Não havendo três fabricantes, documentar no PA. 
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  Conforme orientação do TCU, a pesquisa de preços deve conter pelo menos 

três cotações: 

“A teor do art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993, a estimativa de custos 
para fins de licitação deve ser feita com base em efetiva pesquisa de 
preços no mercado, e não a partir da aplicação de índices 
inflacionários sobre os valores referentes a licitações similares 
anteriores. Acórdão 2361/2009, Plenário” 

“Deve ser estabelecido procedimento padronizado de pesquisa de 
preços, em que seja exigido o mínimo de três propostas e completo 
detalhamento da proposta pelo fornecedor, em conformidade com o 
solicitado e deve haver vinculação entre o valor indicado na proposta 
e o efetivamente contratado. Acórdão 127/2007, Plenário”  

“Realize ampla pesquisa de preços no mercado, a fim de estimar o 
custo do objeto a ser adquirido, anexando-a respectivo processo 
licitatório, de acordo com os arts. 7º, § 2º, II, e 43, IV, da Lei nº 
8.666/1993. Acórdão 2479/2009, Plenário” 

“Realize pesquisa de mercado com fornecedores suficientes, de 
forma a possibilitar estimativa correta dos valores a serem 
contratados e a compatibilidade dos preços propostos com os 
praticados no mercado, conforme disposto nos arts. 43, inciso IV, e 

48, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. Acórdão 2432/2009, Plenário” 

  O inc. I, §2º, art. 5º, do Decreto nº 710/2011, estabelece que a SELIC  

obriga-se a efetuar pesquisa de preços no mercado, com o mínimo de três orçamentos, 

salvo limitação de mercado devidamente justificada. 

  O PA nº 996/2013 revela que três empresas cotaram preços para a 

formação da estimativa do custo. Correto, então, inferir que o orçamento prévio nas fls. 

13/15 daquele expediente, rubricado pela Chefa da SELIC, reflete os preços decorrentes da 

relação entre oferta e procura, mantida entre comerciantes e consumidores relativamente 

ao objeto da licitação. 

  Todavia, a Administração, nas próximas licitações, deve aperfeiçoar o 

mecanismo utilizado para formatar o orçamento prévio.  

  É cediça que a obtenção de preços praticados pelo mercado é tarefa árdua 

e, inúmeras das vezes, desgastante para a Administração, isso porque o fornecedores não 

têm interesse comercial em declinar o preço que efetivamente irá propor numa licitação,  de 

modo que, via de regra, os preços levantados em pesquisas prévia são um pouco maiores 
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do que os de mercado ou daqueles que seriam ofertados numa situação de disputa num 

certame licitatório. 

  Tal constatação, no entanto, não se presta como justificativa para a 

Administração dispensar a elaboração criteriosa do seu orçamento prévio. 

  Nessa senda, cumpre à SELIC desenvolver método de levantamento de 

preços que lhe permitam alcançar informações mais precisas, evitando-se como isso, por 

exemplo, obtenção de preço por telefone (fl. 15), informalidade que poderia ser admitida, 

por hipótese, numa situação de emergência, nada impedindo que seja utilizado meio virtual 

(v.g. por e-mail ou disponibilizando o formulário padrão para preenchimento no web site 

oficial). 

  Assim, a cotação de preços deve, pelo menos, preencher os seguintes 

requisitos: 

  1) O emprego de formulário padrão, contendo o pedido de cotação de 

preços, a descrição sucinta, precisa, suficiente e clara do serviço/mercadoria que se deseja 

adquirir,  as condições de fornecimento (v.g. prazo e local de entrega), o cronograma de 

desembolso,  a garantia, e outras exigência da Administração em relação ao 

serviço/produto que influenciam na formação do preço; 

  2) Necessário designar, no formulário padrão, espaço próprio para a 

empresa consultada registrar a sua oferta e qualificação (nome da empresa, CNPJ, 

endereço, telefone, e-mail, nome e CPF do preposto que cota o preço), bem como declarar 

que dispõe do produto ou que executa o serviço; 

  3) Importa notificar os fornecedores consultados acerca da obrigatoriedade 

legal da apresentação de propostas com orçamentos válidos, ex vi  di art. 40, da Lei nº 

8.078/19903; 

                                    
3 “Art. 40. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio 

discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as 
condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços. 

§ 1º Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de dez dias, 
contado de seu recebimento pelo consumidor. 
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  4) Quando feita por meio eletrônico, o servidor responsável pelo 

procedimento deverá atestar o acompanhamento.  

  Tem-se, assim, cumprido o art. 43, inc. IV, e 48, II, da Lei nº 8.666/93, e o 

art. 3º, inc. III, da Lei do Pregão, e, por fim, o art. 5º, §4º, do Decreto nº 710/2011, 

observadas as ressalvas e recomendações. 

3.1.5. Da dotação orçamentária 

  A exigência foi cumprida, conforme item “7” do termo de referência (fl. 07, do 

PA preso por fio). 

3.1.6. Da designação do Pregoeiro e equipe de apoio 

  As fls. 11/12 do PA apenso explicita o fiel cumprimento do art. 3º, inc. IV, da 

Lei do Pregão, estando nesse auto perfeitamente estampada a Portaria nº 2.434/2013, que 

designou a pregoeira e sua equipe de apoio. 

  Contudo, o ato de designação do Pregoeiro é auto obrigatoriamente 

constituinte do procedimento principal, de modo que deve ser carreada para o presente 

Processo Administrativo (nº 896/2013). 

3.1.7. Da aprovação do edital e minuta contratual 

  Esta Procuradoria Jurídica, pelo Parecer Conjunto nº 003/12/PJM, aprovou 

edital e minuta contratual para funcionar como paradigma em futuras licitações para 

fornecimento de bens, observada a modalidade pregão, o tipo e natureza do objeto, sem 

modificação do teor jurídico de quaisquer condições ou cláusulas examinadas na minuta-

padrão. 

  Segundo revela o preâmbulo do edital de fls. 15 e ss., a Administração 

utilizou o teor jurídico de edital e minuta contratual aprovado pela PJM, restando observado 

                                                                                                         

§ 2° Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente pode 
ser alterado mediante livre negociação das partes. 

§ 3° O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação 
de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio”. 
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o parágrafo único, art. 38, da Lei de Licitações. 

   Ressalto, por oportuno, que havendo modificação das leis de regências de 

licitações, dúvida sobre a perfeita identidade entre o modelo-padrão e o edital que se está 

elaborando ou, ainda, necessidade de acréscimo de condições ou cláusulas por conta de 

peculiaridades do caso concreto, impõem-se o abandono do paradigma, com remessa para 

nova manifestação da assessoria jurídica, ainda que tal reexame fique restrito às matérias 

que foram alvos de inovações. 

    Sinale-se que o edital e a minuta contratual presos nos autos não sofreram 

modificações de relevo em relação ao teor jurídico do paradigma utilizado, tampouco 

apresentam irregularidades que o invalidem. 

3.1.8. Do requisito da responsabilidade fiscal 

  A certidão de fl. 03, PA nº 996/2013, emitida pelo órgão fazendário, assevera 

que a contração resultante da presente licitação não resulta na criação, expansão ou 

aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento de despesa.  

  Dispensada, assim, a estimativa do impacto orçamentário e financeiro e, 

ainda, a declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação 

orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual (LOA) e compatibilidade com o 

plano plurianual (PPA) e lei de diretrizes orçamentárias (LDO), com o cumprimento das 

exigências postas na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

  Entretanto, a declaração acerca da natureza da ação governamental é auto 

obrigatoriamente constituinte do procedimento principal, de modo que deve ser carreada 

para o presente Processo Administrativo (nº 896/2013). 

3.2. DA FASE EXTERNA 

3.2.1 Da convocação  

  Acha-se nos autos administrativos, na fl. 03, frente e verso, o aviso contendo 

o resumo do instrumento convocatório, devidamente publicado em jornal de circulação 

regional, edição dos dias 27/28JUL2013, contendo nele a definição do objeto da licitação, 
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indicação do local, dias e horários em que os interessados pudessem ler e obter o texto 

integral e todas as informações básicas sobre a licitação, restando cumprido os incisos I e 

II, do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002. 

  Foi certificada, na fl. 04, a divulgação do aviso de licitação e disponibilização 

do edital e anexos em meio eletrônico (internet), inclusive com link divulgado no Homepage 

Contas Públicas4, do Tribunal de Contas da União, contendo a data em que efetivamente o 

instrumento convocatório foi alçado ao público (30JUL2013). No aviso de licitação de fl. 04 

há menção expressa da web site em que o edital e anexos poderiam ser obtidos 

virtualmente. 

  O prazo de mínimo de 08 (oito) dias úteis entre a última publicidade 

(30JUL2013, fl. 04) e o recebimento das propostas (09AGO2013, vide fls. 05 e 74/76) foi 

observado, em cumprimento ao inc. V, do art. 4º, do Estatuto do Pregão, contagem 

efetuada segundo o art. 110, da Lei nº 8.666/93, aplicação subsidiária. 

3.2.2. Da Sessão Pública  

3.2.2.1. Do credenciamento  

  No dia, hora e local designados no instrumento convocatório, a Pregoeira 

abriu a sessão pública do pregão.  Tão logo iniciada a sessão, foi oportunizada às licitantes 

presentes a entrega de documentos necessários ao credenciamento de representante para 

a prática de eventuais atos presenciais do certame (formulação de propostas verbais, 

manifestação motivada acerca da intenção de recorrer, etc.), conforme consta na ata da 

sessão pública, fls. 74 e ss. 

  A Pregoeira credenciou o representante da licitante JAIME SCHERER 

THOMAS, o Sr. JAIME SCHERER THOMAS, e da licitante CARMO LUIZ EVERLING, o Sr. 

GARIBALDI DE PAULA MACHADO. 

  Não há reparo a ser feito relativamente à decisão de credenciamento tomada 

pela Pregoeira, conforme se depreende da leitura da documentação disponibilizada nos 

                                    
4 http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/contas_publicas/inicio, em cumprimento à 
Lei nº 9.755/98. 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/contas_publicas/inicio
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presente autos administrativos (fls. 32/39 e 43/45), e das exigências postas no item “2” do 

edital, fls. 05/06, e inc. IV, art. 4º, da Lei nº 10.520/2002. 

3.2.2.2. Da participação de microempresas e empresas de pequeno porte 

  As duas licitantes apresentaram documentos para receber os benefícios da 

LC nº 123/2006 (fls. 41/42 e 47/48), atendendo exigência fixada no instrumento 

convocatório, item 03 (fls. 06/07).  

  Nessa senda, a Pregoeira, de forma correta, reconheceu a qualificação 

pretendida pelas empresas. 

3.2.2.3. Da entrega da declaração de atendimento aos requisitos de habilitação  

  Na sequência, a Pregoeira examinou a declaração de pleno cumprimento 

dos requisitos de habilitação, referidas no edital, item “4”, fls. 07/08, entregue pelas duas 

licitantes, fls. 40 e 46.  

  Verifico que efetivamente foi observado o disposto no edital, item “4”, e no 

inc. VII, art. 4º, da Lei do Pregão, razão pela qual a Pregoeira, acertadamente, admitiu as 

interessadas como licitantes plenamente integrada ao procedimento. 

3.2.2.4. Da etapa competitiva, do julgamento e da classificação das propostas  

  Recebido e aberto o envelope contendo a proposta financeira escrita das 

duas empresas que atenderam ao chamamento do edital, a Pregoeira considerou as ofertas 

em conformidade com as exigências estabelecidas no Edital (inc. VII, art. 4º, da Lei do 

Pregão). 

  A seguir, foram selecionadas as propostas para a etapa de lances verbais, 

que teve início. 

  Ao término dos lances orais, expressa no quadro de fls. 74/75, as propostas 

foram classificadas na ordem crescente de valores, não havendo empates (segundo quadro 

da fl. 75). 

  Posteriormente, a Pregoeira, em estrita obediência ao inc. XVII, combinado 
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com o inc. XI, ambos do art. 4º, Lei do Pregão, tentou negociar redução do preço ofertado 

pela melhor colocada, não obtendo êxito. 

   Mais adiante, a Pregoeira realizou o exame final da proposta vencedora, 

decidindo de forma motivada pela aceitabilidade em relação ao valor, ex vi do inc. XI, art. 

4º, da Lei do Pregão. 

  Embora a Pregoeira não tenha se manifestado, nesse momento, acerca da 

aceitabilidade em relação ao objeto, ou seja, se a proposta ofertada atende os 

quantitativos e qualitativos (especificações) do objeto que a Administração pretende 

adquirir, entendo que essa verificação já teve lugar quando da inspeção inaugural das 

propostas escritas. 

  Assim, manuseando a ata de julgamento (fls. 74/77), os seus anexos e a 

proposta financeira escrita das licitantes (49/50 e 53/54), e cotejando esses documentos 

com o instrumento convocatório e, especialmente, o orçamento estimado (PA nº 996/2013), 

atesto o cumprimento satisfatório das exigências do edital e da legislação pertinente, 

trilhando bom caminho a Pregoeira quando da formulação de suas decisões no que 

respeita à etapa competitiva. 

3.2.2.5. Da fase de habilitação e da declaração do vencedor  

  Posteriormente, a Pregoeira descerrou o envelope contendo a 

documentação da licitante com a melhor oferta, nos moldes do art. 4º, XII, da Lei do 

Pregão. 

  Segundo narra a ata da sessão pública do Pregão, a Pregoeira entendeu 

que a empresa melhor classificada preencheu as exigências de habilitação. 

  Ato contínuo, o resultado foi proclamado, com a declaração da licitante 

vencedora, a empresa JAIME SCHERER THOMAS (fl. 75).   

  Compulsando o procedimento, mediante o cotejo entre os documentos 

listados no instrumento convocatório (item “07”, do instrumento convocatório, fls. 09/10) e 

aqueles apresentados pela licitante declarada vencedora (55/72), verifico o efetivo 

atendimento das exigências da lei interna do certame, certo que a Pregoeira agiu dentro da 

legalidade e juridicidade no que respeita ao ato de habilitação e da declaração da 
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vencedora. 

3.2.2.6. Da fase recursal e da adjudicação 

  Não houve interesse das licitante presentes em manifestar o desiderato de 

interpor recurso contra as decisões tomadas pela Pregoeira. 

  Diante da inexistência de recurso interposto, a Pregoeira adjudicou o objeto 

da licitação às vencedoras dos itens, nos exatos termos do inc. XXI, art. 4º, da Lei do 

Pregão. 

4. DA CONCLUSÃO DO PARECER 

  Diante de todo o exposto, o parecerista é do seguinte alvitre: 

  4.1. Cumpre à Administração, em futuras licitações, para não sedimentar 

inconformidades: 

  4.1.1. Aperfeiçoar o mecanismo utilizado para formatar o orçamento prévio, 

elaborando formulário padrão de cotação de preços, contendo o pedido específico, a 

descrição sucinta, precisa, suficiente e clara do serviço/mercadoria que deseja adquirir, as 

condições de fornecimento, o cronograma de desembolso, a garantia, e outras exigências 

em relação ao serviço/produto que influenciam na formação do preço, nos termos da 

fundamentação do presente parecer; 

  4.1.2. Exigir dos órgãos requisitantes que consignem na requisição o custo 

estimado das aquisições que pretendem, com isso exercendo o necessário controle sobre 

suas dotações orçamentárias e atuando no planejamento fiscal, em observância ao §1º, art. 

1º, da Lei Complementar nº 101/2000; 

  4.1.3. Elaborar o termo de referência de forma conjunta, de tal sorte que 

envolva, no planejamento da licitação, os órgãos requisitantes, ex vi do inc. II. §4º, art. 5º, 

do Decreto nº 710/2011. 

  4.2. No que tange aos aspectos jurídicos, a presente licitação está apta 

para homologação da autoridade competente, ato condicionado à execução de medida 

saneadora, qual seja, carrear para o Processo Administrativo nº 896/2013 a requisição de 

bens, o ato de designação do Pregoeiro e declaração acerca da natureza da ação 
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governamental, por se tratarem de peças que obrigatoriamente integram o procedimento 

licitatório. 

  É o parecer, salvo melhor entendimento. 

  Rolador (RS), em 23 de setembro de 2013. 

 
 
 
 
                         Charles Leonel Bakalarczyk 
                  Procurador do Município de Rolador 
                     OAB/RS nº 56.207 – Matrícula nº 661 

 

 


