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REFERENCIA 	 : Processo Administrativo no 59/2021 
ASSUNTO 	 : Análise do parecer do pregoeiro 
INTERESSADO 	: SETOR DE COMPRAS E umKA() 

PARECER JURÍDICO No 064/2021 - PROC/CMA 

Trata-se de consulta jurídica sobre o processo administrativo no 59/2021, acerca de 

parecer exarado pelo pregoeiro oficial da Câmara Municipal de Araguaina, quanto a 

desclassificação da empresa ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI referente ao pregão presencial 

no 003/2021. 

De forma sucinta, relata o senhor pregoeiro acerca da análise de resultados e conclusões 

da proposta de prego apresentado pela empresa acima com objetivo de contratação de 

serviço de  software  para atendimento das demandas e necessidades deste Poder 

Legislativo, referente a módulos de gestão pública, especificados e detalhados no termo 

de referência - anexo I - (páginas 5/24) do processo administrativo já aludido. 

Descreve em seu digno parecer que "no dia 6 de abril de 2021 foi agendado [apresentação 

do sistema] com a representante da empresa a senhora Camila dos Santos, (...), no qual 

foi agendada para as 9 horas, do dia 12 de abril de 2021, na sala de compras e licitação 

da Câmara Municipal de Araguaina. A análise foi realização por meio de avaliação do  

software  aplicado ao setor público da empresa  Ea.')  AÇU TECNOLOGIA EIRELI. 

Confrontando suas funcionalidades com os requisitos especificados no anexo I do edital. 0 

critério adotado para avaliação foi a satisfação de 100% (cem por cento) dos requisitos 

obrigatórios, considerados essenciais, conforme a partir do item 3 do termo de referência". 

Concluiu o parecer informando que "após análise das respostas dos relatórios dos 

departamentos acima citados, foi concluído que o sistema da empresa ECC5 AÇU 

TECNOLOGIA EIRELI não atende requisitos obrigatórios especificados no anexo I do edital 

(.1c: ficiCuyOti 	pr-c9...-3,, 	 nO nnw2o27". Por fim, informando quanto a 

desclassificação da empresa por não obter resultado satisfatório. 

Submetido à apreciação desta douta Procuradoria, em resumo são os fatos. 
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Pois bem. De inicio é oportuno observar que a Administração Pública é autorizada a 

realizar todas as contratações que, justificadamente, tenham por fim atender ao interesse 

público, no seu maior e melhor entendimento. 

Como bem se sabe, o procedimento licitatório é a regra para realização de obras, serviços, 

inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da 

Administração Pública, conforme estabelece a Constituição Federal, regulado pela lei 

federal no 8.666/93:  

Art.  37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: 

(•••) 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras 
e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. 

Em segundo plano, necessário, ainda, observar a respeito da competência desta 

Procuradoria em pronunciar parecer técnico. E nesse aspecto a Resolução no 332/2016, 

que trata da estrutura organizacional da Câmara Municipal, prevê, dentre outras coisas, 

no artigo 37, incisos II e  III,  acerca da competência da Procuradoria Jurídica, veja-se:  

Art.  37. Compete a Procuradoria jurídica; 

) 
II - Ofertar pareceres jurídicos em matérias de interesse da administração da Câmara 
Municipal, quanto aos aspectos da constitucionalidade e legalidade das ações 
legislativas e administrativas;  
III  - Elaborar pareceres jurídicos sobre questões legislativas e 
administrativas; (grifo nosso) 

Sendo, pois, cabível a este departamento manifestação quanto a solicitação apontada, do 

ponto de vista legal e administrativo. 

Em novo momento, se deve creUltar quecl dridlise realizada por esta douta Procuradoria 

fica restrita a opinião técnica, cabendo ao setor competente a decisão acerca da 

conveniência do mérito da consulta realizada. 
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Ainda nos dizeres do professor Marcelo  Capistrano  Cavalcante' "o parecer emite um juizo 

de valor qualificado, mais precisamente uma opinião jurídica abalizada a respeito de 

determinado tema de interesse da Administração, elaborado seja pela dúvida suscitada, 

seja também pela necessidade de sua emissão" e continua o autor dizendo, "o parecer 

jurídico apresenta-se como ato administrativo de natureza enunciativa, com a função de 

expressar determinada opinião, e, com isso, atestar ou reconhecer uma situação fática ou 

jurídica sob consulta". 

Pagina I 3 

Feitas tais considerações iniciais, importa em argumentar que o parecer exarado pelo 

digno pregoeiro encontra fundamento legal no termo de referência adotado no pregão 

presencial no 003/2021. 

O edital do pregão é vinculante e, portanto, devem as partes estrita obediência as suas 

regras, sem perder de vista o objeto intencionado, as regras constitucionais e 

infraconstitucionais, notadamente a Constituição Federal e a lei federal no 8.666/93 e, 

obviamente, o interesse público. Para tanto, existente são diversos precedentes 

jurisprudenciais a respeito2. 

A despeito disso, o objeto do referido pregão é a contratação de empresa especializada em 

implementação e prestação de serviços de locação de softwares que atendam legislações 

especificas, nos módulos orçamentário e de planejamento, contabilidade pública, 

tesouraria, compras e licitações, controle de estoque (almoxarifado), controle patrimonial, 

controle de veículos (frotas), controle de processos (protocolo), folha de pagamento 

(recursos humanos), portal da transparência, portal e-sic,  serviços de acesso pelo cidadão 

via internet, consulta de processos, com armazenamento em nuvem. 

Analisado os autos, verifica-se que após a realização da apresentação do sistema pela 

empresa ECO AÇU, os departamentos devidos da Câmara Municipal de Araguaina emitiram 

relatório apontando as desconformidades do sistema da empresa acima com as 

necessidades deste Poder Municipal. 

CAVALCANTE, Marcelo  Capistrano.  Apontamentos sobre o parecer jurídico na advocacia pública Conteúdo 
Jurídico,  Brasilia-DF: 10 fev 2021. 

TRF4. AC 5008548120114047107/RS; TJDFT. MS  00314304720138070000; TRF1. AC 
00396677420004013800; TRF2. AMS 9902312195, entre outros. 
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Nas respostas apresentadas pela empresa ECÓ AÇU, em sua grande parte, a justificativa 

dada é que "a função encontra-se em processo de implementação e teste". Ou seja, 

atualmente o sistema ofertado pela empresa não apresenta os requisitos 

necessários para cumprir com as necessidades exigidas no termo de referência, 

sendo eles os itens 3.5.6, 3.5.7, 3.5.42, 3.3.21, 3.3.22, 3.4.3, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 

3.10.22, 3.10.24, 3.11.3, 3.7.2, 3.7.10 e 3.7.26. 

Por sua vez o termo de referência, em seu item 3.2, estabelece as ESPECIFICAÇÕES 

GERAIS, no qual descreve "as especificações abaixo são características que atendem a 

todos os módulos e definem o sistema como todo", nesse sentido o descumprimento de 

quaisquer dos subitens dos itens 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 

3.14, 3.15, 3.16, 3.17 e 3.18, sendo que o descumprimento de qualquer deles impede a 

manutenção de permanência da empresa no presente pregão, por ausência da condição 

técnica exigida. 

As respostas apresentadas pela empresa, após a realização a apresentação e dos 

questionamentos da Câmara Municipal no referido dia, foram vagas e sem suporte técnico 

o que gera uma insegurança jurídica. 

Outrossim, o relatório de análise e julgamento detalha as deficiências do sistema da 

empresa ECO AÇU e que fundamentam o parecer do digno pregoeiro, sendo permitida a 

empresa a oportunidade de se manifestar, existindo resposta. Anexo a esse relatório, 

consta relatório geral que aborda as divergências do sistema ofertado com as necessidades 

deste Poder Municipal. 

Nesse sentido, a adoção da desclassificação admitida pelo digno pregoeiro é a 

medida cabível ao caso em tela. A desclassificação está expressamente prevista no item 

11 do edital de licitação no 003/2021 (folhas 50 até 84), veja-se: 

11. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS (envelope no 1) 
(••.) 
11.4. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que: 

(—) 
11.4.2. Não atendam as exigências deste edital. 
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VICTOR G  
Procurador Jurid.  

REIRA MILHOMEM  
ara  Municipal de Araguaina 

aria no 014/2021  
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A desclassificação é uma previsão da lei federal no 8.666/1993:  

Art.  48. Serão desclassificadas: 
1 - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 

A doutrina do professor José dos Santos Carvalho Filho3  ensina que: 
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Um dos principais cuidados do poder concedente, ao planejar a concessão de serviço 
público, deve ser o da escolha de candidato que possa efetivamente executar o 
serviço da melhor forma possível, de modo a atender aos reclamos da coletividade. 
Por isso, já vimos que, se a proposta for inexequível material ou financeiramente, 
deve ser desclassificada. 

Desse modo, na opinião dessa douta Procuradoria, a decisão do pregoeiro encontra 

previsão legal bem como no edital de licitação no 003/2021 e, portanto, de conhecimento 

prévio da empresa ECO AÇU, sabendo esta que o edital vincula a exigibilidade das 

condições do objeto licitado, portanto, deve seguir o determinado. 

Dê-se ciência da decisão pregoeiro a empresa ECO AÇU TECNOLOGIA EIRELI. 

Dê-se ciência do presente parecer a superintendência da Câmara Municipal de Araguaina. 

Salvo melhor juizo, é o parecer. 

PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA, Estado do Tocantins, aos 5 dias 

do mês de Maio de 2021.  

Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de direito administrativo - 31. ed.  rev.,  atual. e ampl. - São Paulo: 
Atlas, 2017. 
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