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 PARECER:

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  é de 30 peças por item. Contudo, não se observa no
documento justificativa sobre o montante pleiteado.

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, entende-se necessária a
justificativa quanto aos quantitativos de peças solicitados, 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 de quantidade no Termo de Referência, (sem descuidar dos
demais itens previstos na IN nº 03/2018, deste Município), 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 constatado pelo setor demandante.

Efetuadas as adequações, e desde que o Termo de Referência esteja devidamente aprovado e assinado pelo
Sra. Secretária de Assistência Social, encaminhe-se novamente para análise

Isto posto, frisa-se que o parecer opinativo, de modo que a autoridade competente poderá discordar de forma
fundamentada.

S,m,j

é o parecer.

_
Winston Beyersdorff Lucchiari

Advogado da Prefeitura Municipal de Canoinhas
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“As críticas são a motivação para o sucesso.” - Vitorio Furusho


