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COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata da Reunião da Comissão de Licitação na Modalidade Tomada de Preços 
nº 001/2007.
Às dezesseis horas do dia 1º de fevereiro do ano de dois mil e sete, presentes 
os  membros da Comissão de Licitação, os Senhores Adolfo Moraes Carvalho 
–  Presidente,  Vanessa  Galhardoni  Giacomini  –  Secretária;  Carla  Fernanda 
Vasques   Farinazzi   –   Membro;   Loraine   Rodrigues   da   Silva   –   Membro. 
Inicialmente,  o  Membro da  Comissão,    Carla  Fernanda  Vasques  Farinazzi 
disse que,  após análise mais acurada do Edital nº 004/2007, que tinha por 
objeto a contratação de empresa jornalística para publicação dos Atos Oficiais 
da Câmara Municipal de Marília, no exercício de 2007, acreditava que havia 
necessidade   de   modificação,   e   que   por   este   motivo   questionava   alguns 
aspectos que considerava estar faltando no edital. Solicitou a ampliação da 
centimetragem,  objeto  do  certame,  uma vez  que  no  ano anterior,   segundo 
informações, havia sido utilizado mais do que o previsto, havendo necessidade 
de   aditamento   do   contrato   naquela   oportunidade;   e   sendo   assim,   achava 
melhor aumentar a centimetragem licitada. Solicitou a inclusão dos seguintes 
itens:   prova   de   regularidade   da   empresa   com   a   Procuradoria   Federal; 
declaração   de   que   a   empresa   não   possui   em   seu   quadro   de   funcionários 
menores   de   dezoito   anos   submetidos   a   trabalho   noturno,   perigoso   ou 
insalubre, e que não possui em seu quadro menores de dezesseis anos, salvo 
na condição de aprendiz a partir de quatorze anos; tiragem mínima diária de 5 
mil exemplares na cidade de Marília, de acordo com o parágrafo 5º do artigo 
123 da Lei Orgânica do Município; comprovação de capital mínimo ou de 
patrimônio   líquido   de   R$   50.000   reais,   conforme   artigo   31,   §2º   da   Lei 
8.666/93,   a   qual   seria   feita   através   da   cópia   do   balanço   ou   certidão 
simplificada   emitida   pela   junta   comercial;   e   ainda,   comprovação   de   boa 
situação financeira da empresa, conforme o disposto no § 5º do artigo 31 da 
Lei   8.666/93,   através   do   cálculo   por   índice   contábil.      Justificou   as 
necessidades alegando que tais comprovações se faziam necessárias devido ao 
fato de o valor estimado do contrato, objeto da presente licitação, ser de valor 
elevado,  e  ainda,  da  necessidade  de  garantir  que  a  empresa  vencedora  do 
certame pudesse cumprir o objeto do contrato na sua totalidade. A Comissão 
deliberou por consultar o Assessor Jurídico da Edilidade, e assim foi feito, 
emitindose ofício ao Dr. Alex Sandro Altimari, para que se manifestasse por 
escrito quanto às modificações.  Em nada mais havendo, o Senhor presidente 
encerrou a sessão, lavrandose a presente ata, que lida e achada conforme, vai 
assinada   pelos   membros   da   Comissão,   e,   por   mim   Vanessa   Galhardoni 
Giacomini que secretariei a sessão.



     

            Câmara Municipal de Marília

Marília, 02 de fevereiro de 2007.

Parecer nº 04/2007

Excelentíssimo Senhor:

Atendendo solicitação da Comissão de Licitação 

da Câmara Municipal de Marília, encaminho em anexo o Parecer quanto ao 

solicitado. 

Respeitosamente,

Alex Sandro Gomes Altimari

      Assessor Jurídico

AO

Exmo. Sr.

Eduardo Nascimento

DD. Presidente da Câmara Municipal de Marília/SP
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PARECER

Parecer nº 04/2007

Oficio  enviado  pela  Comissão  de  Licitação  da 

Câmara  Municipal  de  Marília,  a  qual  solicita 

parecer  jurídico  sobre  as  modificações 

propostas  ao  Edital  no  prazo  de  24  horas. 

Considerações. 

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal 

de Marília solicita  parecer jurídico sobre as modificações propostas ao Edital, 

quando da reunião da comissão realizada no dia 01/02/2007, conforme cópia 

da ata enviada nesta data, juntamente com a cópia do edital. 

De acordo com a ata, o membro da comissão, 

Carla  Fernanda,  após análise apurada,  sugeriu modificações e inclusões no 

edital com relação a tais itens: ( i ) ampliação da centimetragem, ( ii )  prova 

de regularidade da empresa com a Procuradoria Federal; ( iii ) declaração de 

que a empresa não possui em seu quadro de funcionários menores de dezoito 

anos submetidos a trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que não possui 

em seu quadro menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a 

partir de quatorze anos; ( iv ) tiragem mínima diária de 5 mil exemplares na 

cidade  de  Marília;  (  v  )  comprovação  de  capital  mínimo ou  de  patrimônio 

líquido de R$ 50.000 (cinqüenta mil reais), comprovado nas formas sugeridas 

na ata e, por fim, ( vi ) comprovação de boa situação financeira da empresa 

através do cálculo por índice contábil. 

Justificou  as  sugestões  alegando  que  tais 

comprovações se faziam necessárias devido ao fato de o valor estimado do 

contrato,  objeto  da  presente  licitação,  ser  de  valor  elevado,  e  ainda,  da 

necessidade de garantir o cumprimento do contrato.

Realmente as modificações e todas as inclusões 

de itens sugeridas pelo membro da comissão são pertinentes e tem previsão 

legal.
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 Isto porque o artigo 27 da lei 8666/93 dispõe 

que  “para  a  habilitação  nas  licitações  exigir-se-á  dos  interessados, 

exclusivamente,  documentação  relativa  a  (...)  I  -  habilitação  jurídica;  II  -  

qualificação técnica; III - qualificação econômico-financeira; IV - regularidade 

fiscal;  V  -  cumprimento  do  disposto  no  inciso  XXXIII  do  artigo  7º  da 

Constituição Federal.”

Por  sua  vez  ensina  Hely  Lopes  Meirelles1 que 

capacidade técnica é “o conjunto de requisitos profissionais que o licitante 

apresenta  para  executar  o  objeto  da  licitação.  Essa  capacidade  pode  ser 

genérica,  específica  e  operativa,  e  sob  todos  esses  aspectos  pode  ser 

examinada pela administração”. 

Continua  o  citado  autor  ensinando  que 

comprova-se  a  capacidade  técnica  operativa  “pela  demonstração  da 

existência de aparelhamento e pessoal disponíveis para a execução do objeto 

da  licitação  constante  do  edital.  E  assim  é  porque  o  licitante  pode  ser  

profissionalmente habilitado e não ter pessoal e aparelhamento próprias para 

a  execução  da  obra,  serviço  ou  fornecimento;  pode  ser  habilitado  e  ter 

aparelhamento e pessoal adequado para a execução do objeto da licitação, 

em  princípio,  mas  não  ter  esse  equipamento  e  pessoal  disponíveis  no 

momento, para a execução da obra, do serviço ou fornecimento solicitado, por 

estar  exaurida  usa  capacidade  operativa  real.  Isto  ocorre  frequentemente, 

quando as empresas comprometem seu pessoal e equipamentos em obras, 

serviços ou compras acima de suas possibilidades efetivas de desempenho, já  

estando absorvidos por outros contratos.”

Já o parágrafo 5° do artigo 123 da Lei Orgânica 

do Município de Marília dispõe que a contratação “de jornal para a publicação 

de atos oficiais far-se-á mediante prévia licitação, em cujo edital constarão, 

dentre  outros,  requisitos  gráficos  que  importem em menor  custo  de  cada 

publicação e considerações sobre tiragem, freqüência, horário e distribuição 

do  veículo”  sendo  perfeitamente  possível  e  legal  constar  a  exigência  de 

tiragem mínima diária de 5 mil exemplares na cidade de Marília.

Não obstante o exposto ensina o mesmo autor 

acima citado na página 153 de sua obra que qualificação econômico-financeira 

é  “a  capacidade  para  satisfazer  os  encargos  econômicos  decorrentes  do 

contrato, aferida, em princípio, pela boa situação financeira da empresa e pela 

inexistência de ações que possam afetar seu patrimônio. (...) Diante de cada 

1  Licitação e Contrato Administrativo , 14° ed., editora Malheiros, p. 
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licitação a Administração graduará a exigência para essa demonstração de 

idoneidade  financeira  dos  licitantes,  mas  só  poderá  basear-se  no  que  for 

pedido  no  edital,  não  lhe  sendo  lícito  inabilitar  candidato  por  suposições 

subjetivas de inidoneidade financeira”.

Por fim o artigo 21, parágrafo quarto da lei de 

licitação  prevê  a  possibilidade  de  realizar  qualquer  modificação  no  edital, 

sendo certo que para isso se faz necessário divulgação pela mesma forma que 

se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando,  inquestionavelmente,  a  alteração  não  afetar  a  formulação  das 

propostas, o que não é o caso. 

Desta  forma,  entende  esta  assessoria  que  as 

modificações  e  inclusões  sugeridas  são  pertinentes,  cabíveis  e  legais,  não 

havendo qualquer impedimento legal para a alteração do edital,  desde que 

respeitado o parágrafo quarto do artigo 21 da lei 8666/93.

No entanto e havendo necessidade de realizar 

quaisquer  explicações  complementares,  fica  esta  assessoria  a  inteira 

disposição de Vossa Excelência.

S.M.J, é o parecer. 

Marília, 2 de fevereiro de 2007.

Alex Sandro Gomes Altimari

       Assessor Jurídico
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