
Memorando 6.620/2021
De: Winston Beyersdorff Lucchiari Setor: GAB - LC - Licitação e Contratos 
Despacho: 5- 6.620/2021 
Para: SMAFO - DL - Departamento de Licitação 
Assunto: Abertura de processo licitatório: Pequenos reparos hidráulicos

Canoinhas/SC, 12 de Abril de 2021 

Parecer:

Trata-se de parecer referente ao pedido de abertura de procedimento licitatório cujo objeto são pequenos reparos
hidráulicos, conforme fundamentos abaixo expostos.

Autorização da Autoridade Competente para a Contratação:

Primeiramente, denota-se que com a abertura do memorando, ter-se-ia que ser realizada a formalização do
pedido, expondo as circunstâncias motivadoras do pedido, aprovadas, de preferência, pela autoridade da pasta
responável pelo pedido de abertura de licitação.

Diante desse cenário, é importante denotar que a ausência de motivo pode ser objeto de petitório de invalidação
do ato ou mesmo de todo o procedimento.

Na Lei Geral do Pregão, Lei nº 10.520/02, ainda vigente por força no art. 193, II, da Lei 14.133/2021 Nova Lei de
Licitações, exige-se que na fase preparatória do pregão deverá se basear na justificativa da necessidade de
contratação pela autoridade competente.

Juntamente com a justificativa, o órgão requisitante deverá definir de forma objetiva e pormenorizada o objeto a
ser contratado. É o que dispõe o art. 3º, I da referida Lei nº 10.520/2002:

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;

Sobre o assunto, baseando-se a Lei da Ação Popular, David Lopes e Bruno Mariano Frota ressaltam o seguinte:

"A Lei de Ação Popular (Lei nº 4.717/65) assenta ser nulo os atos lesivos ao patrimônio público nos casos de
incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio de finalidade. Ato contínuo,
a inexistência de motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito em que se fundamenta o ato, é
materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado objetivo.

Questiona-se a força da justificativa, se teria ou não o efetivo condão para anular o certamente. Pensamos que se
deve adotar a Teoria dos Motivos Determinantes e o princípio da finalidade para averiguar em cada caso concreto
a possibilidade de anulação ou saneamento do ato." (in, FROTA, David Lopes; FROTA, Bruno
Mariano. Procedimento licitatórios sem a devida justificativa de necessidade de contratação dos serviços ou
aquisição de bens. Demonstração da necessidade de contratar. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862,
Teresina, ano 22, n. 5137, 25 jul. 2017. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/59277. Acesso em: 11 jul 2021).

Ademais, não se pode perder de vista os comandos da Instrução Normativa nº 03 deste Município, que institui
regras procedimentais para a abertura dos procedimentos licitatórios:

1.1. O pedido para aquisição de bens e serviços terá origem na unidade solicitante que deverá elaborar a
requisição por meio de comunicação interna (ANEXO I), devidamente assinado, além de encaminhar o Termo de
Referência e/ou Projeto Básico, também assinado, que deverá contemplar, no mínimo, os seguintes requisitos:

1.1.1. Identificação do objeto;

1.1.2. Justificar as circunstâncias para a contratação / aquisição;



1.1.3. Quantidade e especificações detalhadas do objeto;

1.1.4. Unidade de medida;

1.1.5. Prazo de entrega integral ou parcelada;

1.1.6. Local de entrega do objeto;

1.1.7. Documentos técnicos exigíveis;

1.1.8. Obrigações da contratrada;

1.1.9. Indicação do Fiscal do Contrato que receberá o objeto.

1.2. A Unidade Solicitante, após elaborar a comunicação interna, encaminha à Secretaria Municipal de
Administração, Finanças e Orçamento - SMAFO, que analisa a solicitação de aquisição.

1.3. Não sendo conveniente e nem oportuna à solicitação, a Secretaria Municipal de Administração, Finanças e
Orçamento - SMAFO devolve a requisição ao setor interessado e informa o motivo.

1.4. Entendendo conveniente a solicitação, contudo inoportuna no momento, devolve- se a requisição ao setor
interessado e informa o motivo.

1.5. Caso entenda parcialmente conveniente e oportuna a solicitação, tomará o procedimento de:

1.5.1. Atender parcialmente o pedido do setor interessado;

1.5.2. Informar o setor interessado a parte da requisição a ser atendida;

1.5.3. Dar prosseguimento no procedimento.

1.6. Entendendo parcialmente oportuna e conveniente a solicitação, deverá ser motivada a parte não atendida.

1.7. Sendo conveniente e oportuna a solicitação de aquisição, dar-se-á sequência no procedimento.

1.8. Superada a etapa de aprovação e sendo conveniente e oportuna a solicitação de aquisição, a SMOFO
tomará o procedimento de encaminhar a solicitação ao Setor de Licitações para seguimento no processo de
licitação.

Logo, não havendo a exposição de motivos quando à utilidade da contratação, poder-se-ia alegar a sua
inexistência e eventual nulidade do procedimento. É o que se conclui por força do art. 2º, "d", c/c parágrafo único,
"d", do mesmo dispositivo, da Lei de Ação Popular:

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:

(...)

d) inexistência dos motivos;

(...)    

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas:

(...)

d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é
materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido

Desta forma, prestada a justificativa de abertura, a qual deve conter os termos previstos na IN 03/2018,
necessária a autorização da autoridade da pasta responsável pela contratação.

Adoção de Pregão Presencial Pela Secretaria Municipal de Planejamento:

Ao examinar a modalidade do pregão adotada no procedimento em tela (presencial), atentou-se este
Departamento Jurídico aos pontos que abaixo se passa a tratar.



Conforme disposto pelo ensinamento doutrinário de Marçal Justen Filho, a questão da inviabilidade de utilizar a
forma eletrônica do pregão envolve basicamente a ausência de condições materiais para a sua implementação,
ainda que também possa considerar-se a hipótese da ausência de capacitação dos servidores do órgão para o
seu desempenho.

Para a utilização do pregão eletrônico é indispensável a existência e disponibilidade de uma infra-estrutura
peculiar, tal como o domínio da tecnologia, diversamente do que se passa com o pregão na forma comum
(JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão (comentários à legislação do pregão presencial e eletrônico). 4. ed. São Paulo:
Dialética, 2005. p. 243). Esse é o caso desta Administração, que vem utilizando em larga escala o pregão
eletrônico.

Por seu turno, Joel de Menezes Niebuhr entende que o pregão eletrônico só não é adotado quando o
autor apresenta justificativas capazes de afastá-lo, conforme o caso concreto:

Dentre as justificativas possíveis, pode-se listar as seguintes: (a) a contratação é de pequena monta, portanto não
atrai licitantes de outras localidades; (b) o universo de competidores é conhecido e limitado e todos, em princípio,
se dispõem a vir até a sede do órgão que promoverá a licitação; (c) é necessário fazer uma análise mais detida
das propostas dos licitantes, especialmente no que tange ao objeto, sendo conveniente, inclusive, exigir amostras;
(d) é necessário proceder à análise mais detida da capacitação técnica dos licitantes; (e) é interessante uma
intervenção mais ativa do pregoeiro, por efeito do qual o contato direto e presencial dele com os licitantes seria
mais proveitoso; (f) o pregão eletrônico já fora realizado para aquele objeto, sem que se tenha obtido resultados
favoráveis ao interesse público, etc.”. (NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 4. ed.
Curitiba: Zênite, 2006. p. 310.)

De igual maneira,  o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, atendo-se às vantagens do pregão eletrônico, já
expediu orientação para que seu jurisdicionados adotem-no como regra, conforme se observa abaixo:

A primeira delas é o potencial aumento da competitividade do certame, já que interessados que estejam
localizados em qualquer lugar do país podem participar de forma remota. Com isso, aumentam as chances de a
administração realizar uma contratação economicamente mais favorável, já que, além de uma possível ampliação
do número de participantes - o que estimula a concorrência -, estes deixam de precisar realizar gastos com
transporte ou diárias, por exemplo, para enviar um representante a um pregão presencial realizado em um local
distante.

Outro benefício oferecido pelo pregão eletrônico é a impessoalidade do procedimento, visto que os competidores
participam do pregão de forma anônima, sendo identificado apenas o vencedor do certame, após o encerramento
da disputa de lances, já na fase de habilitação da sessão pública digital. Dessa forma, diminui consideravelmente
o risco de haver conluio entre os licitantes, prática comprovadamente prejudicial ao interesse público.

Por fim, a modalidade eletrônica oferece mais transparência e segurança, pois a maior parte dos atos da licitação
é registrada automaticamente pelo sistema, o que elimina possíveis perdas que comumente ocorrem quando da
transcrição de atas de sessões presenciais. Com isso, é possível aos órgãos de fiscalização - como o TCE-PR - e
à própria sociedade a análise da íntegra do histórico das disputas, fomentando, assim, os controles externo e
social sobre os gastos públicos.( https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/noticia.aspx?codigo=7688)

Esse também foi o posicionamento de outros tribunais de contas:

O pregão na modalidade eletrônica tem maior potencial de incremento da competitividade, o que porventura pode
influenciar na obtenção da proposta mais vantajosa, objetivo principal da deflagração de um procedimento
licitatório. Não obstante, não há impedimento ao administrador, no âmbito de sua discricionariedade, em optar
pelo Pregão Presencial, com a devida fundamentação para tal opção. Processo TCE-RJ nº 213.626-5/20 -
Plenária Virtual: 10/08/2020.

(...) é lícito exigir-se do gestor a apresentação de justificativa expressa para a escolha do pregão na forma
presencial, nos casos em que poderia ter utilizado o pregão na forma eletrônica. Ao abrir mão de procedimentos
que, pelo menos em tese, poderiam levar a Administração a menores dispêndios, o administrador público tem a
obrigação de motivar essa escolha, sob pena de se configurar possível ato de gestão antieconômico. TCU -
Acórdão 1515/2011 Pleno



Questão também de grande importância, que não pode passar desapercebida, e que deve ser observada pelas
secretarias desta Administração, é o fato de que  da Lei n° 14.133/2021, que é a nova lei de licitações e 
contratos,  já estipula adoção do Pregão Eletrônico  como regra, conforme previsto em seu art. 17 é seu §2º. 

Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência:

§2º As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma
presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo.

Segundo Rodrigo Augusto Lazzari Lahoz (in Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Ed. Zenite. p.
69),

o § 2º do artigo 17 consolida o entendimento jurisprudencial de que os pregões devem ser realizados sob a forma
eletrônica3 . Não torna obrigatória, mas preferencial, em que pese a necessidade de motivação expressa para
adotar a forma presencial (que deverá ser motivada e a sessão registrada em ata e com gravação de áudio e
vídeo). 

Por fim, insta mencionar que no Memorando 7.297/2021 - Exigência Nova Lei de Licitações n° 14.133/2021 , este

Departamento já havia orientado o setor de licitações a informar às secretarias acerca da necessidade de
justificar a adoção do pregão presencial, caso fosse tal modalidade fosse adotada.

Assim sendo, entende-se necessário que a Secretaria Municipal de Planejamento altere a opção do pregão
presencial para o pregão eletrônico ou, caso mantenha-a, efetue a devida justificativa técnica, sem prejuízo de
que esta possa ser realizada no corpo do presente Memorando.

Dos Quantitativos da Ata Registro de Preços:

Considerando que o edital é a lei interna da licitação e que a presença de vícios ou mesmo imperfeições nesse
documento poderia conduzir à nulidade de todo o certame licitatório, é indispensável que as disposições sejam
previamente observadas pela assessoria jurídica da Administração promotora da licitação.

A fim de propiciar esse controle, o parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93 estabelece que “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”.

A interpretação literal do dispositivo legal leva a conclusão de que apenas a minuta do edital, do instrumento de
contrato e de convênios é que devem ser submetidas ao prévio exame da assessoria jurídica, o que afastaria a
necessidade de ser procedida a análise de legalidade do termo de referência elaborado na fase de planejamento
da contratação.

No entanto, conforme orientação da Assessoria Zenite em licitações:

Considerando que, regra geral, o termo de referência segue como anexo do edital dele fazendo parte integrante,
na forma do § 2º do art. 40 da Lei nº 8.666/93, a conclusão não pode ser outra senão a de que
o termo de referência também deve ser apreciado pela assessoria jurídica por ocasião da análise e aprovação do
edital.

Seria inconcebível adotar interpretação literal com base na qual a assessoria jurídica estaria adstrita a analisar
apenas o corpo do edital, deixando de verificar a legalidade dos seus anexos.

Dessa forma, ainda que Lei nº 8.666/93 não remeta à análise formal da legalidade
do termo de referência pela assessoria jurídica da Administração promotora da licitação, ao ratificar a legalidade
do edital de licitação, cumpre à assessoria jurídica proceder ao exame de todas as peças que o compõem, ou
seja, do corpo do edital e dos anexos que dele fazem parte integrante. (Assessoria jurídica –
 Termo de referência – Análise. Revista Zênite – Informativo de Licitações e Contratos (ILC), Curitiba: Zênite, n.
261, p. 1073, nov. 2015, seção Perguntas e Respostas).

Desta feita, quanto aos quantitativos presentes no documento intitulado “Termo de Referência”, anexo ao
Memorando, especifica que a quantidade a ser adquirida, conforme ata de registro de preços, será de 4000 horas.
Contudo, não se observa justificativa sobre o quantitativo.

https://app.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=50C6BD32FCF22B5DFC091A2B&itd=1&gr=1&origem=mention&s=canoinhas


Conforme orientação do próprio TCE/SC na REP 19/00829760, em face deste Município, houve a seguinte
manifestação:

"Contudo, quanto ao questionamento referente ao quantitativo superestimado, uma vez que está previsto um total
estimado de 1.848 horas a serem contratadas pela Administração Pública, que acabaria por restringir a
competição, a área técnica posicionou-se no sentido de que “ainda que adotado o registro de preços, há a
necessidade de que as estimativas sejam balizadas em patamares autênticos, devendo representar custos reais.
Em outras palavras, ainda que o sistema de registro de preços não exija quantitativo exato nem obrigue o órgão
público a contratação integral do estabelecido no edital, entende-se que os quantitativos devem ser estimados
deforma criteriosa e justificada, através de um estudo prévio e com base no histórico de contratações (...) (...)
Diante de todo o exposto, DECIDO: 3. Determinar a audiência do Sr. Gilberto dos Passos – Prefeito Municipal e
subscritor do edital, nos termos do art. 29, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 202, de 15 de dezembro de
2000, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da deliberação, com fulcro no art. 46, I, b, do
mesmo diploma legal c/c o art. 124 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado (Resolução nº TC-06,
de 28 de dezembro de 2001), apresentar justificativas, adotaras medidas corretivas necessárias ao exato
cumprimento da lei ou promover a anulação da licitação, se for o caso, em razão da seguinte irregularidade:

3.1. quantitativos superestimados sem justificativa podendo indicar falta de planejamento, desatendendo ao
princípio constitucional da eficiência, e a não aplicação do disposto no inciso I do art. 48 da Lei Complementar n.º
123/2006, que garantiria licitação exclusiva às MEs e EPPs em licitação de valor até R$ 80.000,00."

Desta forma, mesmo havendo descrição dos itens e a justificativa de contratação devidamente exposta,
necessária é a aferição dos quantitativos pleiteados, a fim de observar o posicionamento do TCE/SC.

Nesse sentido, digna de nota a orientação da Assessoria Zenite:

Segundo Após ser definido, o objeto pode sofrer alterações, tanto no seu aspecto qualitativo quanto no
quantitativo. Tais alterações podem ser determinadas pela Administração, pelo mercado e, ainda, pela mudança
da necessidade. Nesse último caso – alteração da necessidade –, cabe à Administração rever a solução e o
objeto definido para atendê-la. Mas é possível que a necessidade se mantenha a mesma e ainda assim seja
necessário rever a solução (objeto). Por fim, o objeto terá de ser alterado em razão de uma mudança promovida
pelo próprio mercado, ou seja, pelas pessoas que nele atuam oferecendo bens e serviços. Não estamos falando
apenas de uma alteração promovida na característica ou especificação de um determinado produto, mas de uma
mudança de ordem geral. É certo dizer, no entanto, que o mais comum é que a alteração do objeto seja motivada
pela própria Administração. (Zenit-Fácil,  Nota n° 12879 – Planejamento – Encargo – Objeto – Aspectos
qualitativo e quantitativo – Razões que podem determinar as alterações – Renato Geraldo Mendes)

Com efeito, como forma de apresentar uma metodologia, a AGU emitiu Orientação Normativa n° 02/2020 com o
seguinte teor (https://www.instagram.com/p/CK2DnpdpcpK/):

No caso de compra de bens, a Administração deverá observar o disposto no Art. 15, §7º, II, da Lei nº 8.666/93,
justificando as quantidades a serem adquiridas em função do consumo do órgão e provável utilização, devendo a
estimativa ser obtida, a partir de fatos concretos (Ex: consumo do exercício anterior, necessidade de substituição
dos bens atualmente disponíveis, implantação de setor, acréscimo de atividades, etc.). (AGU, ORIENTAÇÃO
NORMATIVA Nº 02 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020).

Desta maneira, entende-se por constar a justificativa quanto aos quantitativos pleiteados, (sem se descuidar dos
demais itens previstos na IN nº 03/2018), a qual deve levar em consideração uma série de elementos como, por
exemplo, os quantitativos efetivamente adquiridos nos procedimentos licitatórios anteriores e o eventual
acréscimo de atividades constatados pelo setor demandante.

Conclusão

Ante todo o exposto, posiciona-se este Departamento Jurídico pela necessidade de que se proceda as
adequações acima citadas, voltando-se os autos para posterior análise.

S,m,j

é o parecer.

_
Winston Beyersdorff Lucchiari



Advogado da Prefeitura Municipal de Canoinhas
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“Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação.” - Dalai Lama


