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PARECER JU RíDICO/201 8/DICOM

PROCESSO UCTTAIómO N" - 04r12018-SRp.

Poro exome e porecer conclusivo deste Procurodor, o Comissõo
Permonente de LicitoçÕo submete o processo licitotório, em destoque,
versondo sobre licitoçÕo público no modolidode Pregõo Presenciol, que
tem por objelo o odesÕo o oto de Registro de Preços poro oquisiçõo de
equipomenios de eletrodomésticos, eletroelelrônicos, informótico e móveis
poro escritórios poro otender o demondo do Fundo Municipol de
Educoçõo de ltoitubo, conforme condiçÕes, quontidodes e
especificoções constontes do Termo de Referêncío - Anexo I do Editol.

Antes, porém, é necessório frisor que, em momento onterior, esto
ossessorio jurídico, em otendimento oo porógrofo único do Artigo 38 do Lei
n' 8.666/93, exominou e oprovou os minutos de Editol e Controto, bem
como, considerou regulor o procedimenio odministrotivo oté oquelo
ocosiôo, nos exotos termos do porecer prévio tronscrilo:

PARECER JURíDICO/2OI 8/DICOM

PROCESSO UCrrAróRtO No - 04tl2Ol8.SRp.

MODA!IDADE - PREGÃO PRESENCIAT

OBJEIO - REGISTRO DE PREçOS PARA AAUISIçÃO DE
EQUIPAMENTOS DE ETEIRODOMÉSTICOS, ETETROEIETRÔNICOS.
INTORMÁIICA E iAóvEIs PARA EscRIIóRIo PARA AIENDER A
DEMANDA DO TUNDO MUNICIPAT DE EDUCAÇÃO.

ASSUNIO - MINUTA DE EDITAT E CONÍRATO.

I - RETATORIO
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oBJtrO - AQUTSTÇÃO DE EQUTpAMENTOS DE ELETRODOMÉSICOS.
ELEIROELETRÔNICOS, INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRIÓRIOS PARA
ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ASSUNTO - PARECER CONCLUSIVO.
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Troto-se de solicitoçôo de onólise jurídico
prévio de minutq de editol de liciloçõo e respectivos onexos,
no modolidode pregÕo presenciol vio regisiro de preÇos, tipo
mênor preço por ilêm, cu.io objeio é o oquisiçôo de
equipomentos de eletrodomeslicos, elelroeletrônicos,
informótico e móveis poro escrilório poro olender o
dêmondo do Fundo Municipol de Educoçôo.

O processo enconlro-se instruído com os
seguinles documentos: soliciloçôo de despeso poro
oquisiÇÕo de equipomenlos de elelrodomésticos,
elelroeletrônicos, inÍormólico e móveis poro escritório poro
olender o demondo do Fundo Municipol de EducoÇõo;
juslificolivo; despocho do Secretório Municipol de Educoçôo
poro que o setor compelente providencie o pesquiso de
preços e informe o exisiêncio de Íecursos orçomenlórios;
coloçõo de preços; decloroçôo de odequoçÕo
orçomentóÍio e Íinonceiro; portorio de designoçÕo do
pregoeko e membros do comissÕo de liciioçôo; oulorizoçõo
de oberturo de processo liciiofório; outuoçÕo do processo
lícilotóÍio; despocho de encominhomenlo dos oulos à
ossessorio jurídico poro onólise e porecer; minuto do editol e
onexo, bem como, minuto do controto.

Eis o breve relotório. Vejomos

II . OBJEIO DE ANALISE

De início, cumpre registror que o onólise
nesle porecer se restringe o verificoçõo dos requisitos formois
poro deÍlogroÇôo do processo odministrotivo licitolório bem
como do oprecioçÕo do minuto de ediÍol e seus onexos.
Destoco-se que o onólise seró reslrito oos pontos jurídicos,
estondo excluÍdos quoisquer ospeclos iécnicos, econômicos
e/ou discricionórios.

III - ANATISE JURIDICA

Preliminormenie, importonie lembror que o
onólise o seguir empreendido circunscreve-se oos ospectos
legois envolvidos no pÍocedimento em exome, nolodomente
noqueles previstos no Lei no 8.666193, Lei no 10.520/2002 e
Decreto no 7.8?2/2013, o quol possou o regulomenlor o
Sistemo de Registro de Preços, nÕo cobendo o eslo unidode
jurÍdico odenÍror nos ospeclos técnicos e econômicos, nem
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no juízo de oportunidode e conveniêncío do controtoçõo
pretendido.

A premisso elemenlor odoiodo pelo
ordenomenlo jurídico pótrio, no que tonge o lomodo de
bens e serviços pelo Adminislroçôo Público, é de que lodos
os oquisiçôes levodos o eÍello pelo Ente PÚblico, sejom
otrovés de obros, serviços, compros, olienoçÕes, concessÕes,
peímissÕes e locoções, quondo controtodos com tercekos,
serÕo necessoriomenle precedidos de licitoçôo, de modo o
idenliÍicor o proposlo mois vonlojoso poro o AdminislroçÔo.
No dicçõo de Alexondre Mozzo:

"A licitoÇÕo é um procedimenio obrigofório que ontecede o
celebroçôo de conlrolos pelo AdministroçÕo Público. A
rozõo de existir desso exigêncio reside no Íoto de que o
Poder Público nõo pode escolher livremenle um fornecedor
quolquer, como Íozem os empresos privodos. Os imperotivos
do isonomio, impessoolidode, morolidode e indisponibilidode
do interesse público, que inÍormom o oluoÇÕo do
AdministroÇôo, obrigom à reolizoçôo de um processo
público poro o seleçôo imporciol do melhor proposlo,
goronlindo iguois condiçÕes o iodos que queirom concorrer
poro o celebroçôo do conÍro'lo".r

Em operlodos linhos, o licitoçõo viso
gorontir o morolidode dos olos odminiskolivos e o
odequodo e melhor oplícoçÕo do erório, bem como o
volorizoçôo do livÍe iniciotivo pelo iguoldode no
oportunidode de preslor serviços, compror ou vender oo
Poder Público.

Nesso esteiro, o Esloluto dos LiciloçÕes (Lei

Federol n'8.6661?31, prevê em seu or1. 15, ll, que os compros
reolizodos pelo AdministroÇÕo deverõo sempre que possívê1,

ser reolizodos medionle Sislemo de Registro de Preços, que
represento um conjunto de procedimenlos poro o registro
Íormol de preços relolivos o prestoçÕo de serviços e
oquisiçõo de bens poro Íuturos controfoçÕes o serem
efetivos pelo PodeÍ Público. Segundo Celso Anlônio Bondeiro
de Melo:

&
I MAZZÀ Alexandrc. Manual de Direito Admanis[ativo. Edrrorâ Samivq 2" Ediçâo.
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"O registo de preços é um procedimento que o
AdministroçÕo pode odolor peronle compros rotineiros de
bens podronizodos ou mesmo no oblençÕo de serviÇos.

Neste coso, como presume que iró odquirir os bens ou
recorrer o esles serviços nÕo umo, mos múltiplos vezes, obre
um cerlome licilolório, em que o vencedor, islo é, o que
oÍereceu o cotoçÕo mois boixo, teró seus preços regislrodos.
Quondo o promotoro do certome necessilor destes bens ou
serviços, iró obtê-los, sucessivos vezes se for o coso, pelo
preço colodo ou regislrodo." 2

CônÍorme exposto no editol, prelende o
AdmlnislroçÕo o ÍormoçÕo de oto de registro de preços. Esso

opçÕo encontro omporo no Decrelo no 7.89212013. Nesso

esleiro tronscreve-se os seguintes disposições, in verbis:

"Art. 1o. As controtoÇÕes de serviços e o oquisiÇÕo de bens,
quondo eÍeiuodos pelo Sisiemo de Registro de Preços - SRP,

no ômbito do odminisiroçõo pÚblico fedeÍol dketo,
oulórquico e Íundocionol, Íundos especiois. empresos
público. sociedodes de economio misto e demois enlidodes
conlrolodos, direto ou indiretomente pelo UniÕo,

obêdecerôo oo disposto neste Decreio;

Arl. 2o. Poro os eÍeitos deste Decreto. sÕo odotodos os

seguinles definiçÕes:

| - Sislemo de Registro de Preços - coniunlo de
procedimenios poro registro formol de preços relotivos à
prestoçÕo de serviços e oquisiÇõo de bens, poro
conlroloçÕes fuluros;
ll - olo de regislro de preços - documenlo vinculodo,
obrigocionol, com coroclerístico de compromisso poro
Íuluro controloçôo, em que se regislrom os preços,
fornecedores, órgÕos porticiponles e condiçÕes o serem
proiicodos, conforme os disposiÇôes conÍidos no inslrumento
convocotório e propostos opresentodos;
lll - órgÕo gerenciodor - órgÕo ou enlidode do
odminislroçôo público federol responsóvel pelo conduçÕo
do coniunto de procedimentos poro regislro de preços e
gerenciomenlo do oto de regisiro de preços dele
decôrrente:

: MELLO, Celso Antônio BandeiE de. CuÍsô de Direito AdministÍativo. 16 ed rev. e âtual. Sâo Paulo: Método, 2003, p. 519.
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lV - órgÕo porticiponte - órgÕo ou entidode do
odministroçôo público Íederol que porticipo dos
procedimentos iniciois oo Sislemo de Registro de Preços e
inlegro o oto de regislro de prelos;
(....)'

O Sislemo de Regisiro de Preços (SRP) é um
procedimenio o ser odotodo, preferenciolmente, nos

hipóÍeses pÍevislos no or1. 3 o do cilodo regulomento,
vejomos:

"Arl.3'. O Sisiemo de Regislro de PreÇos poderó ser odolodo
nos seguintes hipoteses:
| - quondo, pelos corocterísiicos do bem ou serviço, houver
necessidode de conlroloções Írequentes;
ll - quondo Íor conveniente o oquisiçÕo de bens com
previsÕo de enlregos porcelodos ou conlrotoçõo de serviços

remunerodos por unidode de medido ou regime de torefo;
lll - quondo Íor conveniente o oquisiçÕo de bens ou o
controçôo de serviço poro otendimenio o mois de um órgõo
ou enlidode. ou o progromos de governo; ou
lV - quondo, pelo noturezo do objeto, nôo Íor possÍvel definir
previomenle o quontitolivo o ser demondodo pelo
AdministroçÕo."

O ort.40 do Lei n" 8.666193 c/c o ort.9o do
Decreio n' 7 .892t2013 eslobelecem os requisiios mínimos que
deverÕo constor do editol. Consoonie o orl.9', o editol deve
conler no mínimo:

"Arl. 9e o edilol de liciioçÕo poro registro de preços

observoró o dlsposio nos Leis no 8.óóó, de 1993, e n" 10.520,

de 2002, e contemploró, no mínimo:
| - o especificoÇÕo ou descriçÕo do objeto, que explicilorÓ o
conjunlo de elemenios necessórios e suÍicienÍes, com nÍvel

de precisÕo odequodo poro o coroclerizoçÕo do bem ou
serviço, inclusive deÍinindo os respectivos unidodes de
medido usuolmente odoiodos;
ll - eslimoÍivo de quoniidodes o serem odquÍidos pelo órgÕo
gerenciodor e órgõos porliciponles;
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lll - êstimotivo de quontidodes o serem odquiridos por órgôos
nÕo porlicipontes, observodo o disposto no § 4s do ort. 22, no
cqso de o órgÕo gerenciodor odmitir odesÕes;
lV - quonÍidode mínimo de unidodes o ser colodo, por item,
no coso de bens;
V - condiçÕes quonto oo locol, prozo de enlrego, Íormo de
pogomenlo, e nos cosos de serviços, quondo cobível,
Írequêncio, periodicidode, corocleríslicos do pessool,
moferiois e equipomenlos o serem ulilizodos, procedimenlos,
cuidodos, deveres, disciplino e controles o serem odotodos;
Vl - prozo de volidode do regístro de preço, observodo o
disposto no coput do orf. l2;
Vll - órgôos e entidodes porticiponles do regislro de preço;
Vlll - modelos de plonilhos de custo e minuios de controtos,
quondo cobível;
lX - penolidodes por descumprimento dos condiçôes;
X - minulo do olo de registro de preços como onexo; e
Xl - reolizoçõo periódico de pesquiso de mercodo poro
comprovoçÕo do voniojosidode.
(...)"

Exominondo os outos, denolo-se que o
editol e seus onexos olenderom todos os requisilos ocimo,
bem como, os exigêncios do Lei n" 1O.52O1O2, Decreto no

7 .892113 e Lei n" 8.óóól?3, como:

| - DefiniçÕo do obieto de Íormo cloro e sucinlo;
ll - Locol o ser retirodo o edilol;
lll - Locol, dolo e horório poro oberluro do sessÕo;
lV - CondiçÕes poro porticipoçõo;
V - Critérios poro julgomenfo;
Vl - CondiçÕes de pogomento;
Vll - Prozo e condiçÕes poro ossinoturo do controÍo;
Vlll - SonçÕes poro o coso de inodimplemenlo;
lX - EspecificoçÕes e peculioridodes do liciJoçôo.

incumbe oo
seguinies ilens

No que respeiio à minuto controtuol,
porecisto pesquisor o conformidode dos

o) condiçÕes poro suo execuçôo, expressos
em clóusulos que deÍinom os direitos, obrigoÇÕes e
responsobilidodes dos portes, em conÍormidode com os
lermos do liciloçôo e do proposto o que se vinculom,
eslobelecidos com clorezo e precisôo:
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b) registro dos clóusulos necessórios:
| - o obielo e seus elemenios corocierísticos;
ll - o regime de execuçÕo ou o formo de

fornecimenlo;
lll - o preço e os condições de pogomenlo,

os crilérios, dolo-bose e periodicidode do reojuslomento de
preços, 05 critérios de otuolizoçÕo monetório entre o doto do
odimplemento dos obrigoções e o do efetivo pogomenlo;

lV - os prozos de início de elopos de
execuçõo, de conclusÕo, de enirego, de observoçôo e de
recebimento deÍinitivo, conÍorme o coso;

V - o crédilo pelo quol coneró o despeso,
com o indicoçôo do clossiÍicoçÕo Íuncionol progromótico e
do cotegorio econômico;

Vl - os gorontios oÍerecidos poro osseguror
suo pleno execuçÕo. quondo exigidos;

Vll - os direitos e os responsobilidodes dos
porles, os penolidodes cobíveis e os volores dos multos;

Vlll - os cosos de rescisôo;
lX - o reconhecimenlo dos direiios do

AdministroçÕo, em coso de rescisõo od4inistrotivo previsto
no oÍt. 77 desto Lei:

X - os condiçÕes de importoçÕo. o dolo e o
ioxo de cômbio poro conversõo, quondo Íor o coso;

Xl - o vinculoçÕo oo edilol de liciloçÕo ou
oo termo que o dispensou ou o inexigiu, oo conviie e à
proposto do licitonte vencedor;

Xll - q legisloçõo oplicóvel à execuçÕo do
conlroto e especiolmente oos cosos omissos;

Xlll - o obrigoçÕo do conlrotodo de monter,
duronte todo o execuçôo do controlo, em compolibilidode
com os obrigoçÕes por ele ossumidos, iodos os condições de
hobilitoçÕo e quolificoçÕo exigidos no liciloçÕo;

XIV - clóusulo que declore competente o
foro do sede do AdministÍoçõo poro dirimir quolquer queslõo
controluol, solvo o disposlo no § 6o do orl. 32 do Lei n.

8.666193:
xV - A duroçÕo dos conlrolos odslrito à

vigêncio dos respecÍivos crédilos oÍÇomenlórios, ressolvodos
os hipóteses previstos no orl. 57 do Lei n. 8.666193.

Em reloçôo o minuto do conlroio, verifico-
sê que olende os exigêncios do ort. 15, inciso ll, § l' o §5', e
ortigo 55 do Lei n' 8.óóól93.
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Considerondo que o procedimento nÕo
opresenlo irreguloridodes que possom moculor o certome e
que o minuto do êdilol segue os preceilos legois que regem
o molério, oDino pelo prosseguimenlo do processo liciloiório
em seus ulleriores otos, nÕo hovendo óbice legol à
reolizoÇôo do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE

PREÇOS N'041/20r 8.

Seguem choncelodos os minutos do Editol
e Controto oro exominodos.

Regislro, por Íim, que o onólise consignodo
neste porecer se oleve às questões jurídicos observodos no
instruçõo processuol e no edilol, com seus onexos, nos termos
do ort. 10, § 1", do Lei n'1O.48O|2OO2, c/c o porógroÍo Único
do ort. 38 do Lei no 8.6661?3. NÕo se incluem no ômbito de
onólise desle Procurodor os elementos lécnicos pertinenles
oo certome, como oqueles de oÍdem finonceiro ou
orçomenlório, cujo exoiidÕo deveró ser veriÍicodo pelos
setores responsóveis e ouloridodes competentes do
Prefeituro Municipol de ltoitubo.

É o porecer, sub censuro.

Itoitubo - PA, 23 de obril de 2018.

ATEMISTOKHTES A. DE SOUSA
PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL

oAB/PA No 9.9ó4

Após o monifesioçõo suprotronscrito, o comissõo de licitoçõo
deu início à fose externo do certome (Art. 40 incisos I o lV do Lei no

lO.52O lO2) e providenciou o publicoÇõo do Edilol, convocondo os

interessodos o opresentorem suos propostos. Soliente-se que enire o
publicoçõo e o oberturo dos propostos foro observodo o prozo mínimo de
08 (oito) dios úteis (Art. 4", V do Lei n" 10.520/02).
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Em lempo o Editol do Pregõo Presenciol vem detolhondo o
Objeto, o Prozo de entrego, o fose de Proposto, Hobilitoçôo, julgomento e
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ovisos do PreÍeituro Municipol de ltoitubo, poro gorontir o publicidode dos
oios.

No dio 09 de Moio de 20lB os 09h30min, horo designodo poro o
seleçôo do proposlo mois vontojoso, constotou-se o presenço dos
empresos A. B. S. CONST. FABRIC. COM. E SERV. MANUTENÇÃO ElRELl, I A
MACHADO COMÉRCIO - ME, A. SOUZA LIMA EIRELLI - EPP, BARBOSA DA
SILVA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - ME, TERILENE SIMÔES AGUIAR - ME, F

DOS SANTOS REFRTGERAÇÃO ETRELT - ME, NOVO LAR MÓVEIS E ELETROS

LTDA - ME e J. P. COMÉRCIO DE MÓvElS EIRELI - ME poro credenciomenlo.
Os representontes dos empresos entregorom os propostos em envelopes
locrodos poro serem obertos e conferidos segundo os exigêncios do Editol.

Após todos os foses, forom julgodos optos os empresos I A
MACHADO COMÉRCIO - ME, com volor totol de R$-1.141.4ó0,00. A. SOUZA
tlMA ElREttl - EPP com volor totol de R$-888.ó15,50. BARBOSA DA SILVA

coMÉRclo DE MADEIRAS LTDA - ME com volor totol de R$-147.ó00,00.
TERIIENE SIMÕES AGUIAR - ME com volor tolol de R$-1.851.555,00, F DOS

SANTOS REFRIGERAÇÃO ElREtl - ME com volor lotol de R$-512.310,00, NOVO
tAR MóVEIS E ETETROS LTDA - ME com volor totol de R$-1.540.840,00 e J. P.

COMÉRCIO DE MóVEIS ElREtl - ME com volor totol de R$-378.800.00. Poro os
itens cotodos, verificou-se o proposto iniciol dos proponentes. Após lonces
sucessivos, foi definido o menor preço unitório. Por fim, o pregoeiro
odjudicou os ilens os empresos ocimo mencionodos.

Rozôo que neste momento o Assessor Jurídico emite o seu
Porecer FovoróveÍ em todos os otos do Processo de Licitoçôo oté o
momento proticodo, jó que forom observodos todos os procedimentos
poro osseguror o reguloridode e o legolidode de todos os otos pelo
Comissõo, bem como, encominhodo o Secretórlo Municipol de Assistêncio
Sociol poro que reolize Homologoçôo, preenchendo ossim os requisitos do
ort. 38 e incisos e do ort. 43 e incisos, ombos do Lei 8.óóó193 e suos
olteroções.

Após tois orgumentos, e lendo em visto o estrito cumprimenio
dos Leis no 10.520 e 8.666/93, observodo todos os procedimentos poro
osseguror o reguloridode e o legolidode de todos os otos proticodos pelo
ComissÕo no procedimento, é nosso Porecer no seniido de que devo se
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dor prosseguimento oo processo, homologondo-o e
controtoçõo dos licitontes vencedoros.

ef etivondo o
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