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PROCESSO LICITATÓRIO N'. 02212OIII.SI{P.

MODALIDADI' _ PITIGÁO PIIESIiNCIAL

ot].ltiro - REGISTRO DE PRIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATEITI.\L DE
EXPIIDTENTE E DIVERSOS PATIA ATENDIiII AS NECISSII)ADES DO NIUNICII'IO DE
ITAI f U8.4.

,\sst N'fo- MtNtr'l',\ DI EDITAL I CON I l{,\1().

I _ I.IILATÓRIO

O processo encontra-se instftrít]o com os seglrintes clocumentos: solicitaçiio de

clespisa para aquisição de material de expediente clas Secretarias Municipais de AgtictrltLrra, Meio

r\mbieIte, Des. Econ. Turismo e Mineração, Infi'aestrLttura, Cabinete do Prcfcito, Sccr!'taria

Municipal de Adrninistração, Secretaria MLlnicipal de Finanças. l)rocuradoria Geral do MLrnicípio;

desp.rcho do Prefeito Municipal para qLre o setor competenle providencie a pesquisa de prcços e

inÍbrrne a existência de recursos o[çarnentáriL,s: cotaçào de preços: declaração de atlccliritção

orçanrentária e flnanceira; portaria de designaçiro clo pregoeiro e ntetnbros da cornissão de licit.rçio;
autorização de abertura de processo licitatóriol autuação do plocesso licitatório; despacho de

encanrinhamento dos autos à assessoria jLrrídica pirra análise e parecer: rninuta do edital c atlexo,

bem como. minuta do contrato.

Lis o breve relatório. V.janr,rt

ll - Olt,lllTO DL ,\NÁl-lSE

De início, cumpre registrar (1Lrc a análise neste pârecer se restringe a verilicaçiio

clos requisitos lonnais para deflaglação do processo adninislrativo ticitatório bent conro da

ap[eciação da minuta de edital e seLrs anexos, l)estaca-se qLrc' a análise será restrita âos pontos

jurídicos, estando excluídos quaisque[ aspectos lccnicos. econôrnicos e/ou discricionát'ios.

Trata-se de solicitação de aniilise jurídica prévia de nrinuta de edital de licitação
e respectivos anexos, na modalidade pregão presencial via registro de preços, tipo menor preço por

item. cujo objeto a aquisição de materiais de expcdiente e diversos para atender as necessidatles do

Municipio de Itaituba.
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I I I . .\NÁLISE .JI.-IRi I)I(]A

Preliminannente,importanlelcrnbrarqueaanáliseaseguirenrpreendida
circLrnscreve-se âos aspectos legais envolviclos o procedimento em exame, noladamente naqtleles

previstos na Lei n" 8.666/93, Lei n" 10.520i2002 e l)ecleto n" 7.89212013, o qual passou a

iegulnmentar o Sistema de Registro de Preços, nào cabendo a esta unidâde jurídica adentrar nos

asiecros técnicos e econômicos, nem no juízo de oportunidade e conveniência dâ contl"tação

pretcldida.

A premissa elenentaf adotada peto ordenamento jurídico pátrio. no que tange ii

tomacla de bens e seruiços pela Administração PÚblica, e de que todas as aqLrisições levadas a el'eito

pelo Lr.,te público, sejam airavés de obras, se.rviços. corrpras. alienações. concessões, permissc)es.e

iocaç,]es, quanilo contratadas corn terceitos. serão necessariamente precedidas de licitação, de r odo

a idc,rrtilicar a proposta mais vantajosa para a Adrninistração. Na dicção de Alexandre Mazza;

"A licitação é uttt ptocedinrento obrigatório que alrlecede a

celebraÇão de oontratos pela Adrninistraçào Pública A razâo

,,le cxistir dessa exigência reside no lirto de que o l)oder

Públictr nào pode escolher livrcmentc utn lornecedor

qualqucr, como Íàzem as enrpresas llrivadas. Os inll)erillivos

da isononria, inr pcssoalidade, moralidade c

inclispon ibilidade do irrteresse pÍrblico, que infirrntanl a

atuação da Administração. obrigam 1]l realização de unl

processo público para a seleçào imparcial da nlclhor'

proposto, garantindo iguais Çondições a.todos que qttciram

concone, para a celebraÇão do contÍato".l

Em apenadas linhas. a licitaçâo visa garalltir a moralidade dos atos

admilistrativos e a adequada e melhor aplicaçào do erário, bem conlo a valoÍização da liYre

inicirrti'a pela igualdade ria oportunidade de prcstar seÍviços, comprar ou vendet'ao Poder Pírblico.

Nessaesteira,oEstatutoclasl,icitações(LeiFederaln'8666/93)'prevêentseu
aí. 15. II, que as compras realizadas pela /\drninisÍâção deverão sempre que possível' ser

realizadas mediante Sistema de Registro cle Preços. cltte representa utn conjunto de procedimcntos

para o registro formal de preços reiativos à prcstação de serviços e aquisição de bens para ÍLltltras

contrntrçães a serem efetivas pelo Poder Pírblico. Scgurrdo Celso Antônio Bandcira de Melo:

"O rcgisto de preços é unr procedinrento qtre a

Aclminiitração pode adotar pcrante con'lpras rotint:iras de

berrs padlonizados gu nlesnlo tta obtenção dc selriços'

MA;/lA. AlerandÍe. Mânuôlde Direlto Adminirlrâtrvo. Fdilortr sríxr1a l" I:drçào

I«xio\iaTíansamâzônicac/RuaDécima.s/n.AnexoooCini\)MtlniciÊl'l]elavism-cEl):68'l80.000.ltailuba-l)\
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Nesle cirso, con]o presul]]e que irá adcluirir os bcns ou
rccorrcr a estes serviços nâo uma, mas múltiplas vezes. abre
unl cerlarne licitatório, ern que o vencedor, isto e. o qut:

ot'ereccu a cotaçâo mais bai\a, terá seus preços registt ados.

Quardo a promotora do ceíame nçcassitar destes bens ou

selviços. irá obtê-los, sucessivas vezes se for o caso, pclo
preço cotado ou Íegistrado." -

Conforme exposto no edital. pretende a Adnrinistração a foÍmação dc illa dd

registrô de preços. Essa opção encontra nnrparo no Decreto n' 7.892/2013. Nessa esteira tlitltscrcve-
se as seguintes disposiçÕes, in verbis:

"A . lo. As contratações de serviços e a aquisição cle betts.

quando eÍ'etuados pelo Sisterra de Ilegistlo de I)rcços

SRI'. no âmbito da adnrinistraçào pública iêderrl rlireta.
.rtrllrrrlLriirt e ltrndaci.-,nll. lltttdos cspeci.ti:. etrtl,t'e,rs
pública. sociedades cle econonria mista e dcnrais entitlades
conlrolildas, direta ou indiretanrente pcla União, obcdcccliir
ao disposto neste Decrsto:

Art. 2". Para os efei(os dcste Decreto. sào adot0rlils as

scguintcs deÍinições:

I - Sistema de Regislro de Preços - conjunlo de
procedirnelltos para registro tbrrnal de preços rclirli\os à

prestaçiio de serviços e aquisiçâo de bens, para contral çôcs
1'trtrrr'as:

Il ata de regislro de preços - documento vinculado,
obrigacional, com calacterística de conrpromisso plra lirtura
contrat.lção, em que se registranr os preços, fbrnc'ccrlores.
óruâos participantcs e condições a sercnt pratiüadas,
conlblrre as disposições contidas no instrunento
cor\' ociLtório e propostas aprcsenladas;
lll - órgào gerenciador órgào ou çnri(lird( da
dnrinistraçalo pública lcderal responsável pela condrrçiio do

conilrrlo de procedintentos para registro de prcços e
gereuciamento da ata de registro de pleços dele decor|cntc;
lV - órgão panicipanre - órgâo ou cnridade da
adrrinistração pública l'ederal que paÍicipa clos
plocedinlentos iniciais ro Sisternil de Registro de pr.eços e

inteura r ata de legistro de prelos;
(...)'

:N'Í[t.l O. Celso A»rônio Banderradc CursodcDireitoAdnlinis(ralr!o l6 cd.r0v calurl Sio l,aLrto Vétodo.20O].p Sl9

i.,,Llo\u Irnnrrnrrza)n.lc,liurDétrnr,5,n :\nc\oii\,(jr \,,,\tL I.rpr .8(lN Vr\lr (lit,r)Ilsil)fr lr.ftLil)! t,\,
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osistemadeRegistroclel)reços(SRP)éurnplocedimentoaserildotado.
preltrencialmente, nas hipóteses previstas no a11. -i " do citado regulalnenlo' vcjamos:

"Art. l'. O Sistema de Registro de Preços podcrii ser

adolildo nas seguintes hiPóteses:

I - cluando, pelas características do bem ou serviço, lrottver

neccssidade de contratações frequentes;

ll - quando for conveniente a aquisição de bcns cout

prer isio de entregas parceladas ou contrataçào de scrr iços

rel,nLrrrctatlos por unidadç de rnedida ou regime de lxlel'll;

lll ,quando for conveniente a aquisição de bcns ou a

conlraÇào de serviço paÍa alçndimçnto a nrais de trnl ritgão

ou enliclade, ou a progrirlnas de govenro; ou

lV qtranclo, pcla natureza do objeto. não fol po'sívcl

dcfinil prcviamente o quantilativo a ser denlandrl<lo pclrt

Adnrinistração."

oârt.40daLein.8.666/93cicoart.90doDecretono7.892/2013cstahelccenl
os re([lisitos mínimos que deverão constar ür cdital. Consoante o afi. 9o, o edital deve conlcr no

míninro:

"An. 9e O edital dc Iicitaçâo para Íegistro dt preços

obsqr!ârá o disposto nas Leis no 8.666. de 1993. e rr" I 0 520.

de 2002. e contenplará, no mininro:
I - a especificação ou clescriçâo tlo obje«r, qtre explicititrli o

corl]lrrto de elenrentos necessários e sttÍicictttcs, crrnt ttivel

cle prccisâo adequado para a caraclerizaçiio do bctlt tltt
serviço. inclusive delinindo as respcclivas uniclarlc' dç

mrdidx usnalmente adotadas:

ll - cslinrativa de quanlidades a screm adquiridas pclo,rrgão
gerenciudor e órgàos particip ntes:

lll - cstimativa de quantidacles I serent rtclquiridits por
(irgâos oão participantes, observldo o disposto no r\ 4q do

ilrl. 12. no caso dc o órgão gerenciador idnitir adcs,'rcs;

l\ - r;Luntidade nríninra de unidades a ser cotada. por itetn.
no crrso de bens:
V - condiçôes quanto ao local. prazo de entrega, lir|tra dc
pagirnrcnto. e nos casos de serviços. quando cxbi\ el.
ÍicqLrência, periodicidade, características clo pcssoal.

rnltcliiris e equipamenlos a sqrcm Lllilizados, procsdirúcntos,
cuidldos, cleveres, disciplina e controles a screm adotacios:

Vl - prazo de validade do rcgistro de preço. obscrvado o

rlisposto no caTrrrl do ort. l2:
VII - i)rgâos e entidades pafiicipantes do registro de preço;

li()ilo!iaTransamazônicac/RuâDécima,s/n.Anc\oIo(lrni,i;L'\íurricrpal-UelaVrsta-Clil'6lll80-000-lrarrLrhâ-P^ R
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Vlll - nrodclos Llc planillras de cLlsto c nlintltas de c(rnlrillo\'

tlLra rrrlo cabivel:
I\ - p.nalidades pot- ciescLtmplinlent'.r r'las concliçôcr:

\ ' rrrirtLrta cla llta dc registro cle prcç(is colllo itne\o: '\l - L'crtlizaçio periirclica de ptsqtrisa tlc nlerc'rll() l)rlril

cotrrp: Lrr açào rllt r'.itttitiositlatle.

( ... )"

Examinltrdo os :llltos. (loloLli-:," qttc o cdital e scus allc\os atcllderam Ir)!i')s os

re(lul ,iios acima, bern cotlto. as erigêncils Ju L.ci n" 10.520i01 [)ccttto tl" 7.lJ')2 l] c lri n''

8.(r(rir ()1. conto:

I - Definição do objeto de lbttrll clara e suointai

II - t-ocal a ser retirado o eclitltl:

lll- Local, data e lrorário Parit abeúura da sessão;

IV - Condiçôes para Pa ieinirçá.rl

V - Critérios para j ulgamentol
Vl - Condições de pagamentoi

Vll - Prazo e condições para assinatttra do contrâto;

Vlll - Sanções para o caso de irradimplelnento;

IX - Especificações e peculilridacles da licitaçio.

No que resPeita à

conlirrrn idade dos seguintes itens:
ntinLrtir !drtratual. incurllbe ao palecista pesqtll\ill' il

a)corltliçÕcspalilStlilc\c.tl\.ij()e\pIesSaSct:lcIáusLtlastltteilclitlatnos'lit.iitos.
trbrirt rçr)cs e responsabi liillries clas pattr.s. crr c.rnti>nrtitlltclc colll os lellll()s ila licitaçritr r' l.llt

P|r)1,, \l.r il clue se I ittcLtlanl. eslabelccitlls etrtll eL.tl:za c lltccisitlr:

Lr) registl o ilas cliitLsttla. I)acc:,srrliils:

I - o,,h-utoc s(tl- alJllr-lrL(''..1'r!l(flcli'rrs
Il - o rcgitlle de execuçiio oLl rt lorltla dc lilrtlccirllctlto:

Ill - o plcçtl e as cotltliçÕcs (ir lr'tgrmel.lto' os critérios' Llalrl-basc e PcrioLlicl'lltlc

do rc,Liuslantento de" prcços. oS criterios,,le lttttllliz:tçliO nlone'llirilt cl'ltle a Jills 11o atlitllplenl"Ltt'r Jlts

rrbri:r ,i t-rcs c a do ei'etiro Pagalnellto:
lV-0splâZost]einicioilecrllpasJeerccLtçlttl.r']ectltlcIttsittl.d.enLlci]il.(If

obscr ' rLçiro e de recebinlento dellrlitivo. colll'()ILlle rl caso,

V-tlct.editopclotlLrlrlcillt.critatlesllcslt.ctltllaitldiclrçitodaclassilicltçito
l.Il. .,1 1rro.'rultlátieil c .lr .i11cLol,J ç..'t ''' r't' '

VI - ls qirrarrtlas oletccl,.llls |.Ll' iLSse!tll-ill sLtlt plcllit crccltçl'trr' tlllillldo c\i:''lits:
Vll - os clir.eito-, e rs Icsl)orl:-ti-riii.lxrld, (lr) prrtes. as Perlrtlitl:r.les cabÍrei. i o,'

r elo . drs mLrltas:
Vlll - os casos dc rcse isl-Lo:

lX - o reconhecilllct)t() (l()s rllreiLos tlu i\11llrinist|lçl-to. tlll caso cle LLstisijLr

luclrnl il:lr'.rtiva previsla tttl ilrl. 77 destr l.ci:

li(\lo\iô'fransamâzônrcac/lluaDéci,na-s/n.Anc\oao(irnrrsoMunrcipirl_llchVrslâ-CEIr:61t180'0(n- 
lÚrluha - l,7\ N
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X - as condições de ilnportlção, a data e a taxa dc câmbio parâ cor'rvcrsão.
qr-ranclo l'or o caso;

XI - a vinculação âo edital cle licitaçào ou âo tenno que a dispensou ou a

inexigiu, ao convite e à proposta do Iicitante venreclor;
XII - a legislaçào aplicár'el r) c\ecução do contrato e especialmente aos r'àsos

omissosl
XIll - a obrigação do contratado de mantcr, durante toda â execução do contrato.

cm cornpatibilidâde com as obrigaçÕes por ele assunridas, todns as condições de habilitação e

tlual .iuação exigidas nr licitação:
XIV - cláusula que clcclare corrpetcnle o lbro da sede da Adrninistraç,ro pâra

dirinrir qualquer questão contratual. salvo o disposto no § 6o do arl. 32 da l-ei n. 8.6ó61931

XV - A duração dos contliilos adstrita à vigência dos respectivos cr'údilos
orçanrcntários, ressalvadas as hipóteses prcvistas no âr1. 57 da Lei n. 8.666/93.

Em relação a minuta do contrrto, veritlca-se quc ateÍr(le as exigências do alt. 15,

incis() ll. §lo a §5", e artigo 55 da Lei n" 8.666/91.

Considerando qLre o proccdinrento não apresentâ inegLrlaridades que po5sânl

nracrrlrr o certâme e que a rninuta do edital scgLrc'os preceitos legais qLre regem a rnatér'ia. qg24
pelo prosseguimento do plocessi.r licitatór'io enr scus ulteliores atos. nào havendo óbicc iegal ii
realizirçâo do PREGÃO PRESENCIAL PARA Ii.Lr(jtSTRO DE PREÇOS N'022/2018.

Seguem chanceladas as nrinLrtur do Edital e Corrtrato ora exanrinadas

Registro. por firrr. clue a urrálisc consignada ncste pareccr se atcve às qLtestôcs

.juríLlicls observadas na instrução processual c no ctlital. conl seus anexos. rros ternros clo art. 10. §

lo, rlr Lei n" I0.480/2002. c/c o parágrat'o irnico rlo iLrt. i8 da Lci n" 8.(16ó/93. Nào sc inclucrn no
irmbito de análise deste Procurador os elernentor Lccnicos pcrtinentes ao certlnrc, como atlLrclrs dc
orrler]l l'lnanceira ou orçamentáriâ, cujâ eÀatidão devcrá ser verilicada pelos setores resporrsrireis c
autoridades competentes da Prefeituta Municipal (lc ltâituba.

E o parccer. sub censurt

Itrba - l),\. 2i dc ltvereio rle l0l I

I'l(oct R II"\I-
1,.\ \, 9

lii)(lo! ia Tran$mazôn rca c/ liuô Décima. s/n- 
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