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Parecer n °  : 7341/2016 - PGE. 
Processo n°: 026.301.00448/2016-0. 
Origem: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e 
da Ciência e Tecnologia - SEDETEC. 
Assunto: Licitação - Tomada de Preços. Termo de Cooperação 
Técnica. 
Destino: SEDETEC. 

LICITAÇÃO. MODALIDADE - 
PREÇOS. ADEQUAÇÃO AO QUE 
LEI N°  5.848/2006 E 
8.666/1993. INSTRUÇÃO 
N°03/CGE/13. 
CONDICIONADA. 

TOMADA DE 
PRESCREVE A 
A LEI N° 

NORMATIVA 
VIABILIDADE 

I - Relatório 

Cuida o presente parecer da análise de Minuta de Termo 
de Cooperação Técnica com CEHOP para transferência de 
competência administrativa para realização de licitação, 
fiscalização e gerenciamento do contrato referente a 
contratação de • empresa especializada na Elaboração de 
Projetos de Arquitetura e Engenharia para a construção do 
Centro de Vocação Tecnológica - CVT de Santa Luzia do 
Itanhy/SE; e Minuta de Edital de Licitação na modalidade 
tomada de preços, do tipo menor preço,  com o objetivo de 
empresa especializada na Elaboração de Projetos de 
Arquitetura e Engenharia para a'construção do Centro de 
Vocação Tecnológica - CVT de Santa Luzia do Itanhy/SE. 

É o relatório. Fundamento e opino. 
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II - Fundamentação  

Conforme é sabido, termo de cooperação é todo 
ajuste celebrado entre órgãos da Administração Pública, tendo 
por objeto a realização de interesses comuns. É, portanto, 
uma associação cooperativa, uma união em prol da consecução 
de um fim ordinário. 

Do conceito acima traçado, sobrèssai a diferença 
conceitual jurídica de termo de cooperação técnica e 
contrato, uma vez que o primeiro é considerado como simples 
cooperação associativa, que tem como objeto a realização de 
interesses comuns das entidades participes, normalmente 
incluídos entre as finalidades institucionais desse, e o 
segundo caracteriza-se por interesses opostos e diversos. 

Conclui-se, então, que sempre .que a operação 
envolver interesses antagônicos, isto é, em que cada parte 
vise a um objetivo diverso, tratar-se-á de contrato, 
independentemente da denominação utilizada. Já o Convênio 
pressupõe um acordo de vontades visando à conjugação de 
esforços para o alcance de uma finalidade comum. 

	

Ultrapassadas 	estas 	considerações 	iniciais, 
passemos à análise do processo em tela. 

É verdade que uma minuta deverá atender os 
requisitos formais de um convênio. Estes estão -elencados no•
§1 °  do art. 116 da Lei 8.666/1993, que dispõe: 

Art. 116. §1 ° . A celebração de convênio, acordo ou 
ajuste pelos órgãos ou entidades da Administração 
Pública depende de prévia aprovação de competente 
plano de trabalho proposto pela organização 
interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as 
seguintes informações: 
I - identificação do objeto a ser executado; 
II - metas a serem atingidas; 
III - etapas ou fases da execução; 
[...] 
VI - previsão de inicio e fim da execução do objeto, 
bem assim da conclusão das etapas ou fases 
programadas; 
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Por efeito, só haverá a viabilidade do presente 
termo ultrapassadas as condições legais pertinentes à 
espécie, em suma, torna-se necessário a adaptação do plano de 
trabalho ao comando legal do preceito acima descrito, com 
vistas ao atendimento do art. 116 do diploma licita -bário. 

Desta forma, feitas estas considerações iniciais, 
passamos à análise do conteúdo formal da minuta. Sim, a 
minuta traz objeto; o prazo de vigência e as obrigações dos 
participes. Não haverá repasse financeiro (Cláusula quinta). 

Enfim, ' atende os requisitos mínimos para 
formulação do presente termo, razão pela qual, entendo pela 
legalidade do acordo ora apreciado, desde que atendidas 
algumas recomendações firmadas no final deste ato enunciativo 
e as disposições das normas citadas. 

Ressalte-se que toda informação e documentação 
apresentadas, bem coma as especificações do objeto de 
cooperação voltadas ao interesse público são de inteira 
responsabilidade dos participes. 

DA MODALIDADE ESCOLHIDA - TOMADA DE PREÇOS 

A modalidade suscitada tem seu respaldo legal na Lei 
n° 8.666/1993, que prevê, no art. 22, II, dentre as formas de 
licitação, a seguir definida: 

§ 2°. Tomada de preços é a modalidade de licitação 
entre interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação. 

Com efeitO, é peculiar a esta modalidade de licitação 
a inscrição prévia do interessado no registro cadastral da 
Administração Pública, entendendo Jessé Torres (2005, p. 22) 
que a empresa não cadastrada que tenha pretensão de 
participar, deve fazer o requerimento da inscrição até três 
dias antes da data mareada para o recebimento das propostas, 
desde que instrua o seu pedido juntamente com os documentos 
exigidos no art. 27 da Lei 8.666/1993. 
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Visa com tal procedimento, a agilidade do certame, 
uma vez que ultrapassa a fase de habilitação, atentando-se 
apenas à análise de eventuais questões técnicas e econômicas, 
que guardem ligação com o objeto da licitação. 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Percebe-se, a observância das prescrições da Lei n° 
5.848/2006, que alterou as fases de apresentação e julgamento 
dos documentos de habilitação e das propostas, por se tratar 
de recursos advindos da fonte de recursos 0101. 

Saliento que a análise aqui esposada levou em 
consideração que os recursos não são federais e aplicando-se 
a Lei 5848/2006. Caso contrário, ou seja, caso o recurso seja 
de origem Federal, deverá ser refeita a minuta e submetida 
novamente a esta Casa. 

DO PROCEDIMENTO E PROCESSO 

No que se refere ao procedimento e processo a Tomada 
de Preços segue o disposto nos arts. 38 e 48 da Lei de 
Licitações. 

Mister se faz que seja demonstrada 'a existência de 
previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento 
das obrigações decorrentes dos serviços a serem executados no 
exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo 
cronograma. 

DO EDITAL E SEUS ANEXOS 

Impõe-se a realização de algumas observações sobre o 
conteúdo. 

O tipo de licitação deve obedecer à conceituação 
prevista no art. 45, § 1°, inciso I da Lei '8.666/1993. Nesse 
sentido, deverá ser tipo menor preço global, o que não se 
confunde com o regime de execução, que pode ser por preço 
unitário ou por preço total, com pagamentos parciais com base 
no cronograma físico financeiro. • 
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- Quanto ao Projeto Básico  

Também, incumbe à SEINFRA instruir o feito com o 
projeto básico. Tal exigência encontra fundamento no art. 70 , 
§ 2 ° , I, da Lei n °  8.666/1993, o qual prescreve que "as obras 
e os serviços somente poderão ser licitados quando houver 
projeto básico aprovado pela autoridade competente e 
disponível para exame dos interessados em participar do 
processo licitatório". 

Projeto básico, segundo a dicção do art. 6 ° , IX, da 
Lei de Licitações e Contratos, é o "conjunto de elementos 
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, 
para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou 
serviços objeto da licitação, elaborado com base nas 
indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a 
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do 
custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de 
execução, devendo conter os seguintes elementos: (...)". 

O Projeto Básico deve conter todos os elementos 
necessários a devida caracterização do objeto conforme artigo 
12 da Lei 8666/1993. Observe-se que nenhuma licitação poderá 
ser iniciada sem que haja Projeto Básico disponível aos 
licitantes, e aprovado pelo Gestor, sob pena de ilegalidade 
do feito. Assim, não se pode deixar a empresa vencedora a 
elaboração de tal documento que deve ser prévio a licitação. 

Ademais, em respeito ao art. 40, V, da Lei n° 
8.666/1993, deverá ser esclarecido se há projeto executivo 
disponível na data da publicação do edital de licitação e o 
local onde possa ser examinado e adquirido. 

Por fim, 	pondero que a minuta do contrato 
administrativo, além de reproduzir todas as cláusulas 
essenciais previstas no art. 55 da Lei n° 8.666/1993, deve se 
adequar às sugestões aqui realizadas, no que couber. 
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- Quanto à Qualificação Técnica  

Assim, inicialmente, registro que o art. 30, II, da 
Lei n° 8.666/1993 .admite, como exigência de qualificação 
técnica, que o licitante comprove aptidão para desempenho de 
atividade "pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos" com o objeto da licitação. 

Outrossim; a fase de habilitação da licitação tem por 
objetivo aferir se os licitantes interessados contam com os 
requisitos subjetivos mínimos necessários para contratar com 
a Administração e executar de maneira satisfatória o seu 
objeto. 

Em atenção a esse objetivo, a Lei de Licitações 
dispõe em seu art. 27 que, para "a habilitação nas licitações 
exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação 
relativa" à habilitação jurídica, qualificação técnica, 
qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e 
comprovação do 'cumprimento do disposto no art. 7 0 , inc. 
XXXIII, da Constituição Federal. Na sequência, traz um rol 
taxativo de documentos passíveis de serem exigidos dos 
licitantes (arts. 27 a 31 da Lei n° 8.666/1993). 

Entre as exigências aptas a demonstrar a comprovação 
da boa saúde financeira das licitantes, encontra-se, no art. 
31 da Lei n° 8.666/1993, a comprovação de capital social 
mínimo, o qual não poderá exceder a 10% do valor estimado da 
contratação é deverá ser comprovado relativamente à data da 
apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a 
atualização para essa data por meio de índices oficiais. 

- Quanto ao orçamento 

Ademais, exorto- a SEINFRA a elaborar orçamento 
detalhado em planilhas que expressem os custos unitários da 
contratação, o qual deverá constituir-se em um dos anexos do 
edital. Ademais, deve ser exigido que os licitantes 
apresentem as propostas financeiras t omando por base a 
referida planilha. 
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Por fim, urge esclarecer, mais uma vez, porque de 
notória relevância, que a veracidade de todas as informações 
e documentação apresentadas, bem como a estimativa de preços 
e as especificações técnicas do objeto, são de inteira 
responsabilidade do ordenador de despesas. Lembrando que em 
respeito ao princípio da economicidade só deverá ser 
publicado o extrato da justificativa e do contrato. 

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 de todo o exposto, OPINO pela legalidade do 
Termo de Cooperação, Edital e Anexos de Tomada de Preços, 
condicionada ao cumprimento das determinações contidas neste 
parecer e devendo ser ser providenciado: 

1 - Autenticação de toda a documentação juntada 
aos autos que não tenha sido apresentada em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou por servidor da administração, sob as penas da 
lei, conforme reza o art. 32, caput, da Lei n° 8.666/1993; 

2 - Em face do principio da publicidade, inerente 
a todos os atos administrativos, o extrato do termo de 
cooperação deverá, também, ser publicado na imprensa oficial 
para ter validade e eficácia, passando a produzir seus 
efeitos, consoante a Instrução Normativa n° 03/2013 da 
Controladoria Geral do Estado de Sergipe e pela Portaria 
Interministerial n° 507/2011. 
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• 

É o parecer. 

À superior consideração. 

Aracaju, 28 de setembro de 2016. 

..___ 	
• 

Q — 

Pedro Durão 
Procuradór do Estado 
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CONCLUSÃO 

Seguem os autos N° O.  Sol - CD 	ao 
Procurador-Chefe da PENCA. 

Em  JA /  / O/ 	 

DELIBERAÇÃO 

( ) Diligência 
( ) Despacho 
(x) Aprovo o Parecer n° >raL,  

( ) Aprovo o Parecer n° 	i 	, com as ressalvas lançadas no 

Despacho Motivado n° 	 

( ) Reformo o Parecer n° 	, na forma do Despacho Motivado 
n° 	/ 	 

Em 	/ 

Procurador 



U 


