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CONCLUSÃO: POSSIBILIDADE COM RECOMENDAÇÕES 
DESTINO: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD 

LICITAÇÃO. MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. LEI N °  
10.520/2002, LEI N°  8.666/1993, SUBSIDIARIAMENTE 
E LEI ESTADUAL 8.234/2017 E DECRETOS ESTADUAIS 
N°  26.531/2009 E N°  26.533/2009. POSSIBILIDADE 
CONDICIONADA. 

I - Relatório 

Cuida o presente parecer de consulta formulada pela 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD, acerca da adequação às 
normas pertinentes do Instrumento Convocatório de Pregão Eletrônico, 
o qual tem por escopo a contratação de Empresa prestadora de 
serviços de ENTREGA E COLETA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS E PEOUENAS  
ENCOMENDAS POR MEIO DE MOTOCICLETA COM MOTOBOY EM ARACAJU E INTERIOR 
DO ESTADO, para atender a diversos órgãos e entidades  
administrativas do Governo do Estado de Sergipe.  

Para uma melhor análise do pleito, foram acostados dentre 
outros os seguintes documentos: solicitação de parecer (fls. 01); 
autorização e justificativa (fls. 02); demanda geral (fls. 03-04); 
relação de entidades (fls. 05-06); demanda por órgão (fls. 07-29); 
comprasnet (fls. 24-26); despacho (fls. 27); CI 522/2019-SEAD (fls. 
28); despacho motivado (fls. 29); processopara contratação 
centralizada (fls. 30-55); solicitação de aquisição (fls. 56-57); 
tabela de valores de referência (fls. 58-60); minuta do edital de 
pregão (fls. 61-80); Ofício n° 2127/2019 - SEPLAG (fls. 81). 

É o relatório. Fundamento e Opino. 
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II — Fundamentação 

Inicialmente, é importante lembrar que os procedimentos 
licitatórios, para a sua realização, necessitam de prévia 
justificativa da autoridade competente. No presente caso, em se 
tratando de pregão, a exigência da JUSTIFICATIVA encontra-se 
expressamente prevista no artigo 3°, inciso I, da Lei n° 
10.520/2002, com o seguinte teor: 

Art. 3° 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;". 

Após uma acurada análise dos presentes autos, observa-se que 
fora acostada a Justificativa Formal, às fls. 02 dos autos, para a 
abertura do presente procedimento, devidamente assinada pela 
autoridade competente. 

Consta dos autos o projeto básico (fls. 33 e seguintes), 
onde ser verifica no tópico 2. FINALIDADE: "Disponibilizar mais uma 
alternativa de transporte rápido de correspondências e pequenas 
encomendas para os Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual, 
proporcionando maior agilidade e menor custo nas atividades 
desenvolvidas no âmbito da Administração Pública Estadual. 

No tocante à nova tabela de valores de referência, acostada 
às fls. 59-60, observa-se que a de fls. 59 está sem assinatura, de 
forma que deve ser providenciada. 

Dito isto, cumpre ressaltar que o pregão consiste em 
modalidade licitatória por meio da qual a Administração Pública, 
garantindo a isonomia, seleciona fornecedor ou prestador de 
serviço, visando à execução de objeto comum no mercado, permitindo 
aos licitantes, em sessão pública presencial ou virtual, reduzir o 
valor da proposta por meio de lances verbais e sucessivos. 
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O pregão apresenta as seguintes características: a) 
limitação do uso a compras de bens e serviços comuns; b) 
possibilidade do licitante reduzir o valor da proposta durante a 
sessão; c) inversão das fases de julgamento da habilitação e da 
proposta; e d) redução dos recursos a apenas um, que deve ser 
apresentado no final do certame. 

O art. 1° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, 
bem como o art. 3° do Decreto Estadual n° 26.531, de 2009, dispõe 
que o pregão será utilizado, obrigatoriamente, para a aquisição de 
bens e serviços comuns pela Administração Pública Estadual. 

De acordo com o Decreto Estadual n° 26.533, de 15 de 
outubro de 2009, o pregão eletrônico deve ser realizado em sessão 
pública, através de sistema eletrônico que promova a comunicação na 
Internet. 

Constata-se que o processo licitatório contém os atos 
essenciais à realização do certame - fase interna, nos termos dos 
Decretos Estaduais n° 26.531/2009 e n° 26.533/2009. Da mesma forma, 
o objeto da licitação coaduna-se à modalidade pregão. 

Impende ressaltar que os documentos acostados aos autos  
devem ser devidamente subscritos pelo servidor responsável. 

É pertinente esclarecer que, no Termo de Referência, 
quaisquer alterações necessárias nas especificações deverão ser 
acompanhadas dos orçamentos pertinentes. As especificações 
constantes no Termo de Referência não devem impedir a competição 
entre os licitantes. 

Em se tratando do quantitativo, nada obsta a sua alteração 
para mais ou para menos, já que a modalidade licitatória escolhida 
independe de valor. No entanto, se tais alterações ocorrerem após a 
publicação do edital e estas afetarem a formulação das propostas, 
aplicar-se-á o disposto no art. 21 § 4° da Lei n° 8.666/1993. 

Ressalta-se que a pesquisa e formação de preços, que deverão 
vir consubstanciados na Tabela Valores de Referência, bem como as 
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especificações do objeto, são de inteira responsabilidade das 
empresas e da Secretaria de Estado da Saúde - SES, sendo vedada 
caracterização restritiva da competição. 

No que tange ao prazo de validade da proposta, o art. 6° da 
Lei n° 10.520/2002 prevê que o prazo será de 60 (sessenta) dias se 
outro prazo não for fixado no edital. 

Na presente questão analisada, o contrato tem como objeto o 
fornecimento de serviços, e, por isso, enquadra-se nas hipóteses do 
Art. 57, II, podendo ter sua duração prorrogada por iguais e 
sucessivos períodos com vistas a proporcionar condições mais 
vantajosas para a Administração. 

Conforme relatório acima, o processo licitatório contém os 
atos essenciais à realização do certame no que se refere à sua fase 
preparatória, cabendo apenas uma ressalva quanto à necessidade de 
se anexar os atos de designação do pregoeiro e equipe (art. 17, 
inciso VI do Dec. 26.531/2009). 

Neste passo, convém chamar a atenção para a possibilidade 
de aplicação de sanções de natureza política, administrativa, 
civil, pecuniária e penal, em caso de malversação da verba pública,  
decorrentes de improbidade administrativa, a partir da Lei n° 
8.429/1992, com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
complementada pela Lei n° 10.028/2000, que criou novos tipos penais 
(crimes contra as finanças públicas), de modo a tornar mais 
efetivos os princípios constitucionais da Administração Pública 
(art. 37/CF). 

III - Conclusão 

Diante do exposto, Opino pela Possibilidade da realização do 
procedimento, desde que cumpridas as recomendações acima e abaixo 
indicadas: 

a) A veracidade das informações e documentos anexados 
aos autos é de inteira responsabilidade da Administração; 

b) Os 	agentes 	públicos 	serão 	responsabilizados 
administrativamente pelos danos causados à Fazenda Pública, caso 
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fique comprovado o superfaturamento de preços, prejuízo de outras 
sanções civis, e criminais cabíveis; 

c) É necessária a autenticidade de toda a documentação 
juntada aos autos, ordena o Art. 32, caput, da Lei n° 8.666/1993. 
Estende-se a outros documentos que não os habilitatórios, bem como a 
sua atualização; 

d) O resumo do instrumento convocatório deverá ser 
previamente publicado no site Comprasgovernamentais de Sergipe 
(www.comprasgovernamentais.gov.br )  e Diário Oficial do Estado; 

e) Observar o Art. 18, Parágrafo único, do Decreto n° 
29.590/2013; 

f) Vale ressaltar que os documentos exigidos no item 13 
"DA HABILITAÇÃO" devem ser estritamente os previstos no art. 27, e 
seguintes da Lei 8.666/1993; 

g) Providenciar a assinatura da Tabela de Valores de 
Referência de fls. 59 pela autoridade competente. 

É o parecer. 
À superior consideração. 

trfe

acaju 11 de julho 	2019. 

t-a-ge a Maria asci:men o Freir 
Procuradora do Estado - OAB/SE 1565 

Praça Olímpio Campos, n° 14, Centro, Aracaju - SE - CEP 49.010-040 
Tel.: (79) 3179-7666 — www.pge.se.gov.br  




