ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

PARECER Nº 566/2020/PF-UFPE/PGF/AGU
PROCESSO nº 23076.033100/2019-52
INTERESSADO: Superintendência de Infraestrutura da UFPE
ASSUNTO: Edital de Licitação.
I.

II.

III.

Exame de minuta de edital de pregão eletrônico
destinado à contratação de serviços de empresa
especializada para a prestação de serviço de
manutenção preventiva e corretiva, limpeza e
desenvolvimento de poços tubulares, manutenção
de bombas submersas e registros hidráulicos.
Despesa anual estimada em R$ 510.703,50
(quinhentos e dez mil setecentos e três reais e
cinquenta centavos).
Lei nº 8.666/93, art. 38, parágrafo único.

Senhor Procurador-Chefe:

I- Relatório
1.

Cuida-se de exame de minuta de edital de pregão eletrônico, tipo menor preço, cujo
objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço comum
de manutenção preventiva e corretiva, limpeza e desenvolvimento de poços tubulares,
manutenção de bombas submersas e registros hidráulicos, para o Campus Recife da
UFPE (Núcleo de TV e Rádio, Departamento de Extensão Cultural, Memorial de Medicina,
Centro de Ciências Jurídicas – CCJ, SUDENE), incluindo mão de obra, material,
Equipamento de Proteção Individual e Coletivo, uniforme, utensílios e equipamentos
necessários à execução dos serviços, sob o regime de execução empreitada por preço
unitário, com valor global de R$ 510.703,50 (quinhentos e dez mil setecentos e três
reais e cinquenta centavos), conforme Termo de Referência (doc. 101).

2.

A versão da minuta de termo de referência, edital e minuta contratual (docs. 101 e 97),
correspondem aos modelos padronizados atualizados pela AGU para serviços contínuos
sem dedicação exclusiva de mão de obra, atualização de julho/2020, como informado
em nota de rodapé.

3.

Destacam-se os seguintes documentos no processo:
a) Documento de Formalização de Demanda – DFD (doc. 31), contendo objeto da
contratação, justificativa, quantidade de serviço a ser contratado, previsão de data
de início da prestação do serviço, indicação dos membros da equipe de
planejamento;
b) Portaria nº 05/2020 – DLC/PROGEST, de 27/01/2020 (doc. 35), que designa
coletivamente os membros da equipe de planejamento da contratação;
c) Estudo Técnico Preliminar 2.2020 - Formato Digital (doc. 88);
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d) Atualização de pesquisa de preços, mediante pesquisa junto aos prestadores de
serviço, conforme propostas comerciais datadas de 03, 06 e 08 de julho de 2020
(doc. 66);
e) Planilha de preços médios (doc. 67);
f) Reserva orçamentária (doc. 76);
g) Mapa de Risco (doc. 68);
h) Termo de Referência, emitido em 19/10/2020 (doc. 101);
i) Minuta de edital (doc. 97);
j) Portaria nº 2.263, de 13/08/2020, de designação de pregoeiros, equipe de apoio e
homologadores (doc. 98).
4.

Vêm os autos à Procuradoria, para análise e pronunciamento.

II- Análise Jurídica
5.

Verifica-se que houve abertura de processo administrativo devidamente registrado, nos
termos da ON-AGU nº 2/2009:
Os instrumentos dos contratos, convênios e demais ajustes, bem como os respectivos aditivos,
devem integrar um único processo administrativo, devidamente autuado em sequência
cronológica, numerado, rubricado, contendo cada volume os respectivos termos de abertura e
encerramento.

6.

Consta, nos autos, o documento de formalização da demanda, elaborado pelo setor
requisitante do serviço, nos termos do modelo do Anexo II, IN SEGES nº 05/2017. Da
solicitação/requisição, constam os itens do inciso I, do art. 21, da IN SEGES nº 5/2017.
No documento, há manifestação sobre a observância do alinhamento com o Plano
Estratégico da UFPE.

7.

A contratação não incide nas hipóteses vedadas pelo art. 9º, da IN SEGES nº 05/2017.

8.

Como informado no Estudo Técnico Preliminar (subitem 13.3), o serviço objeto da
contratação está contemplado no Plano Anual de Contratações, conforme exigido pela
IN SEGES nº 1/2019.

9.

Foi instituída Equipe de Planejamento da Contratação pela autoridade competente do
setor de licitação.

10.

Foram elaborados, e juntados ao processo, os Estudos Preliminares, conforme as
diretrizes constantes da IN SEGES/MP nº 40/2020 (art. 20, art. 24, da IN SEGES/MP nº
5/2017 e IN SEGES/ME nº 40/2020).

11.

Foi elaborado, e juntado aos autos, o Mapa de Riscos previsto no art. 26, § 1º, incisos I
e II, de acordo com o modelo do anexo IV, da IN SEGES nº 5/2017 (arts. 20 e 26 da IN
SEGES nº 5/2017).

12.

O Termo de Referência elaborado pelo setor requisitante baseou-se nos Estudos
Técnicos Preliminares, Gerenciamento de Riscos e Diretrizes constantes do Anexo V, da
IN nº 5/2017 (art. 3º, XI, do Decreto nº 10.024/19; arts. 27 e 28, § 2º, da IN SEGES nº
05/2017).
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13.

Foram utilizados os modelos de minutas padronizadas de Termo de Referência, Edital e
instrumento contratual da Advocacia-Geral da União, observadas as diretrizes dispostas
no Anexo V da IN SEGES nº 05/2017 e art. 34 da IN SEGES/MP nº 5/2017. Eventuais
alterações nos modelos foram justificadas no processo, conforme despacho (doc. 99).

14.

Houve manifestação sobre práticas e/ou critérios de sustentabilidade economicamente
viáveis adotados na contratação (IN/SEGES nº 1/2010, art. 5º).

15.

Consta a aprovação do termo de referência pela autoridade competente (art. 14, II, do
Decreto nº 10.024/19; art. 7º, § 2º, I, da Lei nº 8.666/93).

16.

Constam estimativas dos preços, com pesquisa de mercado nos termos da Instrução
Normativa nº 5, de 27 de junho de 2014 (art. 3º, III, da Lei nº 10.520/02; art. 3º, XI, “a”,
“2”, do Decreto nº 10.024/19 e arts. 15, III, 43, IV, da Lei nº 8.666/93; art. 24, § 1º, incs.
IV, V e VI, art. 7º, incs. V e VI, da IN SEGES/ME nº 40/2020; e art. 30, inc. X, IN/SEGES nº
5/2017).

17.

Há indicação do recurso orçamentário próprio para a despesa e da respectiva rubrica
(art. 8º, IV, do Decreto nº 10.024/19 e arts. 7º, § 2º, III, 14 e 38, caput, da Lei nº
8.666/93).

18.

Houve justificativa do enquadramento do objeto como sendo serviço comum (ON AGU
nº 54/2014). Sendo enquadrado o objeto como serviço comum, foi adotado o pregão
(art. 1º da Lei nº 10.520/02; art. 1º do Decreto nº 10.024/2019).

19.

A autoridade competente designou o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio (art. 3º,
IV, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.520/02; art. 8º, VI, do Decreto nº 10.024/19).

20.

A minuta de contrato constitui anexo à minuta do edital (art. 40, § 2º, III, da Lei nº
8.666/93).

21.

Os responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos foram devidamente
identificados no processo (art. 21, VI, da IN CONJUNTA MP/CGU nº 01/2016).

22.

Sobre o termo de referência e a minuta de edital, seguem as seguintes observações:
a) Como não haverá participação de cooperativas na licitação, é necessário excluir
referência à Lei nº 11.488/2007, no preâmbulo do edital;
b) O termo de referência prevê, no subitem 20.3.1, dentre os requisitos de habilitação
técnica, a comprovação de licença ambiental. O Edital, contudo, no subitem 9.11
(qualificação técnica), nada fala a respeito dessa exigência. Necessário uniformizar.
c) No termo de referência, subitem 20.3.3, exige-se, como responsável técnico, o
engenheiro mecânico. No subitem 5.1.1.2, exige-se engenheiro mecânico e geólogo.
Necessário uniformizar regras.
d) Consta informação, no subitem 20.1.2, da minuta contratual, de que a contratação
permite “antecipação de pagamento”, baseado no subitem 15.1.1 do TR, conforme
esclarecido no despacho (doc. 99). Para melhor compreensão, vejamos a regra no TR:
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Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata
o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, §
3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

23.

A informação acima não autoriza a antecipação do pagamento, ou seja, aquele que
ocorre antes da prestação do serviço. A regra estipula prazo menor de 5 dias úteis para
pagamento, ao invés de 30 dias, regra geral, em virtude do valor da despesa. Tudo isso
após emissão da Nota Fiscal/Fatura, precedida do recebimento definitivo do serviço.
Sugere-se, portanto, excluir informação.

24.

Enfatiza-se que o exame desta Procuradoria se dá nos termos do § 1º, do art. 10, da Lei
nº 10.480/2002, subtraindo-se análises que importem considerações de ordem técnica,
financeira ou orçamentária, considerando-se a delimitação legal de competência
institucional deste órgão. Por isso, o parecer restringiu-se aos aspectos jurídicos, com
base nas peças constantes dos autos, não adentrando no mérito administrativo, como
questões de conveniência e oportunidade, cuja atribuição é do administrador. Todas as
observações elaboradas têm como premissa a veracidade e a exatidão dos dados,
informações, cálculos e valores constantes do processo, que são de responsabilidade
exclusiva dos setores competentes.

25.

Nos termos do BCP nº 5 do Manual de Boas Práticas Consultivas da AGU:
Ao Órgão Consultivo que em caso concreto haja exteriorizado juízo conclusivo de aprovação
de minuta de edital ou contrato e tenha sugerido as alterações necessárias, não incumbe
pronunciamento subsequente de verificação do cumprimento das recomendações
consignadas.

III- Conclusão
26.

Ante o exposto, sugiro devolução dos autos à DLC, para que, tão logo observadas as
diligências apontadas nos itens 22 e 23 deste parecer, inicie a fase externa da licitação.

27.

Ressalte-se que não incumbe pronunciamento subsequente desta Procuradoria, para
verificação de cumprimento das recomendações apontadas, a não ser que exista dúvida
jurídica da Administração.
À consideração superior.

Recife, 07 de novembro de 2020.

Breno Gustavo Valadares Lins
Procurador Federal
Siape 1285537
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