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PROC Nº PR2022.03/CLHO-03043

PARECER JURÍDICO Nº 052/2022

SOLICITANTE:  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ASSUNTO: ANÁLISE DE REGULARIDADE DE MINUTA DE EDITAL

 01.                    RELATÓRIO

Cuida-se de Manifestação Jurídica, baseada no art. 38, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993, acerca de minuta de
instrumento convocatório de chamada pública que visa a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, para oferta da alimentação escolar aos alunos
matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Coelho Neto - MA.

 Integra a presente análise o Parecer Jurídico 046/2022 lavrado em sede análise preliminar.

 02.   PROFUNDIDADE DA ANÁLISE JURÍDICA E LIMITES DESTE OPINATIVO

 A incumbência confiada à Assessoria Jurídica da Comissão de Contratação, no tocante ao exercício exclusivo das
atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, reclama um constante aprimoramento intelectual que deve se refletir
no teor das manifestações jurídicas emanadas e, o que é mais importante, conjugar-se aos mesmos esforços empreendidos
pelos gestores consulentes para, em afinada sintonia, garantir a lisura dos atos administrativos e dos negócios jurídicos que
se pretende celebrar.

Veja-se que o Tribunal de Contas da União recentemente reiterou que o trabalho dos órgãos jurídicos não pode se
pautar em meras manifestações pró-forma, genéricas e demasiadamente sucintas. Trata-se do Acórdão n. 1.485, órgão
julgador: Plenário, Relator o Ministro Augusto Sherman, Sessão de 26 jun. 2019. Eis o que a Corte assentou no
dispositivo do acórdão:

Acórdão:
[...]
9.3.2. os pareceres jurídicos que suportam os procedimentos licitatórios e as contratações

devem conter análise quanto à legalidade das cláusulas das minutas do edital e do contrato, com
abrangência suficiente, evidenciando a avaliação integral dos documentos submetidos a exame,
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conforme parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/1993 e Acórdão 748/2011 e 1.944/2014 – ambos
TCU - Plenário;

 Para tanto, imprescindível que a análise jurídica atinja todos os meandros da consulta ou pedido de assessoramento
que lhe é dirigido, o fazendo com a profundidade e extensão suficientemente necessários, não descurando  de dar maior
ênfase aos aspectos relacionados à juridicidade não só de cláusulas, minutas e fase prévia de planejamento e instrução,
como também tecer indicativos de aperfeiçoamento, quando couber.

Nessa toada, convém antes demarcar que o parecer não se dedica a analisar quaisquer outros aspectos relativos
ao mérito do ato administrativo pretendido.

 
Desse modo, tais pareceres, ainda que incursionem   minuciosamente   cláusulas   e   peças instrutórias,

restringem-se ao exame dos fatos e da sua conformidade ao Direito que se lhes aplica, deixando de apreciar aspectos de
conveniência e oportunidade como condicionantes de juridicidade. 

Antes de se adentrar ao mérito do presente parecer é de ser verificado que a condução da análise técnico jurídica é
vinculada à atividade prevista legalmente da função da advocacia, em especial conforme disposto na Lei Federal n.
8.906/94, que estabelece o Estatuto da Advocacia e da OAB. 

Nesta forma, para confecção do presente instrumento, é de ser observada a isenção do profissional e o seu caráter
opinativo (Art. 2o, § 3o da Lei referida), corroborado este entendimento pela liberdade administrativa do responsável, gestor,
já que este poderá ou não seguir a opinião técnica segundo sua conveniência e finalidade. Reitera-se a liberdade de
opinião do profissional, conforme o entendimento jurisprudencial que segue, assim como a desvinculação do profissional à
opinião, cabendo ao gestor sua vinculação ou não, conforme sua conveniência.

 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADVOGADO PARECERISTA. SUPOSTO CRIME
EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ART. 89, CAPUT, DA LEI 8.666/93. PLEITO DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA D EINDICAÇÃO DO
DOLO NA CONDUTA DO CAUSÍDICO. ORDEM QUE DEVE SER CONCEDIDA. 1. Não se
pode deixar de considerar que sendo o ato do parecerista um ato opinativo, a manifestação jurídica
não se constitui como ato administrativo em si, podendo apenas ser usada como elemento de
fundamentação de um ato administrativo posteriormente praticado. 2. Precedente: STF - MS 24.631-6
- DISTRITO FEDERAL - Relator (a): Min. Joaquim Barbosa - Julgamento: 09/08/2007 - Órgão
Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: DJ 01-02-2008.

 

O objeto do presente parecer encerra o exame dos atos realizados no procedimento interno de apuração da presente
licitação para devida análise quanto aos eventos ocorridos. Assim, excluindo-se os elementos técnicos e econômicos que
embasaram o procedimento, é realizada a presente análise sobre os elementos ou requisitos estritamente jurídicos dos
autos.

03.         ANÁLISE DA MINUTA                                                      
                                      

       O presente certame ocorre por meio de Chamada Pública com dispensa de licitação, nos termos do art. 14, §1º, da
Lei nº11.947/09.  
 
        Liminarmente, é relevante que se analise a possibilidade de utilização da chamada pública para a contratação do
objeto acima especificado. É notório que, em regra, as contratações públicas devem ser precedidas da realização de
processo licitatório, cumprindo ao Administrador a escolha da avença que seja mais vantajosa ao interesse público, sem
menosprezar o princípio da impessoalidade, que regula a participação dos licitantes, nos termos do artigo 37, XXI,
Constituição de 1988 e da Lei n.º 8.666/1993.
                          Neste norte, aduz o eminente professor Celso Antônio Bandeira de Mello, o qual afirma que a licitação visa
“proporcionar às entidades governamentais a possibilidade de realizarem o negócio mais vantajoso e assegurar aos
administrados ensejo de disputarem a participação nos negócios que as pessoas administrativas entendem de realizar
com os particulares”. Apesar de ocorrer excepcionalmente, diante de situações de inviabilidade de competição, a própria
lei regente estabelece hipóteses de contratação direta pela Administração, sem licitação, como no caso dos arts. 24 e 25
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da Lei nº 8.666/93.
                          É pertinente registrar que a Lei nº 11.947/2009 – que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e
do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica –, em seu artigo 14, §1º, introduziu no
ordenamento jurídico que rege as aquisições governamentais e as contratações públicas uma nova hipótese de licitação
dispensável, ou seja, estatuiu outra
hipótese de dispensa de licitações além daquelas previstas no artigo 24 da Lei nº 8.666/93, in verbis:
 

Art. 14. Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo
30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os
assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades
quilombolas.
§ 1o A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se o procedimento
licitatório, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, observando-se
os princípios inscritos no art. 37 da Constituição Federal , e os alimentos atendam às exigências do
controle de qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria.

            Diante disso, conclui-se que as aquisições de gêneros alimentícios por meio de licitação dispensável é uma
faculdade, não encontrando nenhum empecilho para que os gêneros alimentícios possam ser adquiridos por meio de
regular processo licitatório, respeitando-se, claro, o percentual reservado à Agricultura Familiar e/ou ao Empreendedor
Familiar.
      Assim, apesar de tratar-se de procedimento de dispensa de licitação, é preciso a observância de determinados
requisitos legais e constitucionais, como por exemplo, a necessidade do edital ter ampla publicidade. Ainda, é importante
ressaltar que os requisitos legais de habilitação acerca de contratações administrativas não eximem o futuro contratado por
dispensa de licitação de sua regularidade jurídica nos termos do art. 27 a 31 da Lei n° 8.666/93.
 
        Aliás, nota-se que a minuta do edital prevê desde logo sanções aos contratados com base na Lei de Licitações, como
as sanções multa, impedimento de contratar e participar de licitações, de acordo com o item nº 11.8 do edital.
                                Quanto as inadequações apontadas no parecer preliminar, cabe esclarecer:
                                A Resolução CD/FNDE CD/FNDE nº 6 /2020, que dispõe sobre a alimentação escolar e normatiza as
compras de produtos alimentícios para o PNAE, encontra-se vigente e revogou expressamente as Resoluções CD/FNDE
nº 26, de 17 de junho de 2013, nº 4, de 23 de abril de 2015, nº 1, de 08 de fevereiro de 2017, e nº 18, de 26 de setembro de
2018, e outras disposições em contrário .
 
                                A minuta de edital ora apresentada cita as resoluções 26/2013 e 04/2015, ora revogadas. Mero erro
formal. Não se vislumbra prejuízos a administração ou interessados, vez que a minuta de edital se encontra conforme a
resolução vigente e à legislação.  Não obstante, sugerimos a retificação quando da publicização do edital.                            
                      Afora essa formalidade, a qual se aponta por excesso de zelo, temos por sanados os
apontamentos feitos anteriormente.

04.     CONCLUSÃO

Diante do exposto, sem que se descure do esclarecimento supra, aprovo a MINUTA DE EDITAL.

É a manifestação jurídica, de caráter opinativo.
 

 

Flavio Setton Sampaio de Carvalho
Assessor Jurídico da Comissão de Contratação
Prt. 25/2022

Assinado eletronicamente por
Flavio Setton Sampaio de Carvalho
Em 03/06/2022 às 20:03
Código de validação: 6fc917eb-5a91-41d2-8e81-e4fed84d04bf
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