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Setor de Licitacao 
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Trata-se de solicitacao de parecer juridico, nos termos do artigo 38, paragrafo 
unico da Lei 8.666/93, encaminhada a esta Assessoria Juridica, na qual requer analise 
jutidica do Processo de Licitagao em epigrafe, na modalidade Pregao Presencial, para 
selecao da PROPOSTA TIPO MENOR PRECO POR ITEM objetivando a 
AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CODO- SAAE. 

Cumpre informar que a avaliacio dos aspectos técnicos do presente 
ptocedimento licitat6rio nao se mostra tarefa afeta a esta assessoria jutidica. Presume- 

e& se, entao, que as especificacdes técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto 

ao detalhamento dos objetos da contratacao, suas caracteristicas, quantidades, 
requisitos, bem como quanto a pesquisa de precos, tenham sido regularmente apuradas 
pela comissao de licitagao, nao cabendo aqui a analise se o preco esta de acordo com o 
mercado ou se as quantidades estimadas efetivamente correspondem as efetivas 

necessidades da Administra¢ao. 

O procedimento teve inicio com o encaminhamento do Documento de 
Comunicacao interna, conjuntamente com o Termo de Referéncia (projeto basico) 
descrevendo as necessidades, pretensdes e¢ justificativas ao Diretor Geral do SAAE- 

Codo. 

Consta nos autos do processo administrativo n° 11/2022 o Termo de Referéncia 
e planilha (ANEXO J), aprovacio do Termo de Referéncia, solicitacao de pesquisa de 
ptecos, respostas da pesquisa de precos, certidio do contador sobre dotacao 

orcamentaria, declaracao de adequacao de despesa, minuta do edital, modelo de carta 

credencial (ANEXO II), modelo de declaracao de cumprimento de Sic de 
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habilitagio (ANEXO HI), modelo de carta-proposta (ANEXO IV), modelo de 
declaragao de cumprimento do artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituicio Federal 
(ALEXO VY), minuta da ata de registro de prego (ANEXO VI), minuta do contrato 
(ANEXO VID. 

Foti elaborada minuta do edital na modalidade Pregdo Presencial, do tipo menor 
prego, para atendimento das necessidades do Servico Autonomo de Agua e Esgoto. 

A justificativa da Administragao é 0 atendimento 4 portaria n° 2.914/2011 do 
Ministerio da Saude, que determina a aquisicao de diversos compostos quimicos que 
deverao ser utilizados no tratamento da agua, os quais sao indispensaveis para a 
producao de agua em atendimento aos padroes de potabilidade. 

O tipo de licitagao menor preco é utilizado quando 0 produto pretendido pela 
Administragao nao tiver nenhuma caracteristica especial, ou quando as caracteristicas 

especiais sao definidas como requisitos minimos pata contratacao. 

O Pregao Presencial é modalidade licitatoria definida para a contratagao de bens 
e setvicos cujos padrées minimos de qualidade serao previamente estipulados no 
instrumento convocatdério. Ressalta-se que, conforme disposto na Lei n° 10.520/02, 

servicos e bens comuns sao aqueles que podem ser designados no edital com expressio 

usual de mercado. 

E o que ha de mais relevante para relatar. 
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A modalidade escolhida objeto desta apreciacao foi o Prego — Lei 10.520/2002, 
na forma presencial, tipo menor prego por item pata contratacao do objeto descrito 
acima, bem como no termo de referéncia. Essa modalidade licitatoria é realizada para a 
aquisicio de bens e setvicos comuns, cujos padrdes de qualidade sao objetivamente 
definidos pelo edital, mediante especificagGes usuais no mercado. 

Lei 10.520/2002: 

Art. 1° Pata aquisicao de bens e servicos comuns, podera ser adotada a 
licitacao na modalidade de pregao, que sera regida por esta Lei. 
Paragrafo unico. Consideram-se bens e servigos comuns, para os fins e 

efeitos deste artigo, aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade 
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possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagoes 

usuais no mercado. 

A Administracao Indireta classificou os bens objetos da contratacao, constantes 

da planilha orcamentaria, como bens comuns. 

Assim, a modalidade escolhida mostra-se cabivel para a contratacao do objeto do 
presente procedimento licitatorio, cujas caracteristicas sao de facil identificacio no 
mercado. Sendo considerados bens de natureza comum, nos termos definidos pelo att. 
1° da Lei n° 10.520/2002, exposto alhures. 

Passa-se a analise da minuta do edital e sua concordancia com o artigo 40 da Lei 
de Licitac6es. 

Apés analise do instrumento apresentado, constatou-se que o edital precisa se 
adequar aos ditames do artigo. 40 da Lei n° 8.666/93, no que tange ao seu numero de 

ordem, dia da contratacao. 

Ademais, a minuta do edital deve ser elaborada destacando-se a clareza e 

objetividade do objeto da licitacio, a previséo de requisitos pertinentes ao objeto do 
certame como condicao de habilitacao, fixacao de critério objetivo para julgamento das 
propostas, prazos legais respeitados para impugnacao ao edital, abertura das propostas 
e julgamento de recursos, pelo que esta Assessoria Juridica nio tem nenhuma 
recomendacao a ser feita. 

A Minuta do edital prevé itens exclusivos e itens com cotas reservadas para MEI 

e EPP, conforme artigo 47 e seguintes da Lei Complementar 123 /06. 

Ademais, a minuta do Contrato devera estar em consonancia com a legislacado 
que orienta a matétia, trazendo em seu bojo as clausulas exigidas pela legislacao, nos 
termos do art. 55 da Lei n° 8.666/93, que assim disp6e: 

“Art. 55. Sao cldusulas necessdrias em todo contrato as que 

estabelecam: 
I - 0 olyeto e seus elementos caracteristicos; 
II - 0 regime de execucao ou a forma de fornecimento; 
III - 0 preco e as condicoes de pagamento, os critérios, data-base e 
periodicidade do reajustamento de precos, os critérios de atualtzacao 
monetaria entre a data do adimplemento das obrigacoes e a do efetivo 

pagamenio,; 

    

    

     
 



  

  

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE CODO 
Autarquia Municipal Criado pela Lei n2 269 de 25 de marco de 1.965 

Endereco: Av. 12 de Maio, 1879 — Centro 

C.N.P. J n? 06.109.789/0001-08 

Fone: (99) 3661-1296 

  

  

IV - os prazos de initio de etapas de execucao, de conclusao, de entrega, 

de observacao e de recebimento definitivo, conforme o caso; 

V’ - 0 crédito pelo qual correra a despesa, com a indicacao da classificacao 
Junctonal programdtica e da categoria econdmica; 

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execucao, quando 
exigidas; 

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades 

cabiveis e os valores das multas; 

* VIL - os casos de rescisao; 

IX - 0 reconhecimento dos direitos da Administracao, em caso de 
rescisao administrativa prevista no art. 77 desta Lei; 

X - as condigoes de importacao, a data e a taxa de cambio para 

conversao, quando for 0 caso; 

XI - a vinculacao ao edital de licitagao ou ao termo que a dispensou ou 
a inexigin, ao convite e a proposta do licitante vencedor; 
XII - a legislacdo aphicavel a execucao do contrato e especialmente aos 
CASOS OMMSSOS; 

XIII - a obrigagao do contratado de manter, durante toda a execucao 

do contrato, em compatibilidade com as obrigacées por ele assumidas, 

todas as condicoes de habilitagao e qualificacao exigidas na licitacao. 

(..) 
§ 2° Nos contratos celebrados pela Administracao Publica com pessoas 
fistcas ou juridicas, inclusive aquelas domiahadas no estrangetro, deverd 

® constar necessariamente clausula que declare competente o foro da sede 
da Administracao para dirimir qualquer questao contratual, salvo o 
disposto no § 60 do art. 32 desta Lei.” 

Esta Assessoria Juridica faz algumas tressalvas. Primeiro quanto ao nao 
cumprimento do inciso I, do artigo citado acima. Segundo quanto ao 0 contetdo da Lei 
123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido 
a set dispensado as microempresas e empresas de pequeno porte, inclusive no que tange 
as contratagdes publicas da administracdo direta e indireta, autarquica e fundacional. 
Recomenda-se a aplicacio da Lei 123/06 no que for cabivel dentro do presente 
processo licitatorio. 

Pelo exposto, e considerando os documentos juntados aos autos do processo 
administrativo n° 11/2022 apresentados pelo pregoeito e sua equipe de apoio, 
conjuntamente com a CPL, sendo de inteira Ze destes a documentacao 7 
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podera adotar a modalidade e tipo de licitacgéo escolhidas, de modo a atender aos 
ptincipios e regras que regem a Administracio Publica; apds cumpridas as ressalvas 
feitas neste parecer, sido aplicadas as demais regras contidas na lei 8.666/93, esta 
Assessoria Juridica opina pela legalidade do procedimento. 

E o parecer, salvo melhor juizo. 

Codé — MA, 07 de Marge de 2022.     

OAB/MA n.? 19.731 

  
 


