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PARECER JURiDICO/2OI 8/DICOM

PROCESSO LICITATÓRIO N" . 029/2018-SRP.

MODALIDADE _ PREGÀO PR,ESENCIAL

OBJETO _ AQUISIÇAO. DE PEÇAS DE
NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITATTUBÂ.

ASSUNTO _ MINUTA DE EDITAL E CONTRATO.

\.I]iCt LOS P,,\R,\ ATE]{DI.]R AS

I - RELATÓRIo

Trata-se de solicitaçào de análise jurídica prévia de nrinula tlc ed;tal de licitaçào
e respectivos anexos, na rnodalidade pregão presencial via regislro de preços. tipo ll]enor preço por

item, cujo objeto a aquisiçào de rnateriais de expediente e diversos para atender as necessidades do

Município de Itaituba.

O processo encontra-se instruído corn os seguintes documcntos: solicitâçào de

despesa para aquisição de peças veiculares para mânutenção em veículos da lrrnpeza pública.

terraplanagem na zona urbana e interior e veÍculos de apoio à Secretitria Municipal de

lnfrâestrutura; despacho do Prefeito Municipal para que o setor competente providencie a pesquisa

de preços e informe a existência de recursos orçanlentários; cotação de prr'ços: declaração de

adequação orçamentária e financeira; ponaria de designação do pregoeiro e tt'tet'nbros da comissào

de licitaçào; autorização de abeÍura de processo licitatório: autuaçào do Processo licitatório:
despacho de encaminhamento dos autos à assessoria j uridica para análise e parecer: rrinuta do edital

e anexo. bem como. minuta do contralo.

Eis o breve relatório. Velarnos

II - OBJETO DE ANÁLISE

De inicio. cumpre registrar que a análise neste pareccr se restringe a verilicaçãtr

dos requisitos formais para deÍlagraçào do processo administrativo licitatorio bem conto da

apreciação da minuta de edital e seus anexos. Destaca-se que a análise será restrita âos pontos

jurídicos. estando excluídos quaisquer aspectos tecnicos. econôtnicos e/oLr d isc|ic ionários.

III - ANÁLTSE JURÍDICA

Preliminarmente. importante lembrar que a análise a s!'guir empreendida

circunscreve-se aos aspectos legais envolvidos no procedimento em e\all'lc. noladamente naqueles
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previstos na Lei n' 8.666193, Lei n" 10.520/2002 e Decreto n' 7.892/201-1. o qual passou a

regulamentar o Sistema de Registro de Preços. nào cabendo a esta unidade ]Lrridica adentrar no§

aspectos técnicos e econômicos. nem no juízo de oportunidade e conveniência da contratação

pÍetendida.

A premissa elementar adotada pelo ordenamento jurídico pátrio. no que tange à

tomada de bens e serviços pela Administraçào Pública. e de que todas as aquisiçires levadas a efeito

pelo Ente Público, sejam através de obras, serriços, compras, alienações. concessôes. pennissões e

iocaçÕes, quando contratadas com terceiros. serão necessariamente precedidas dc licitação. de rnodo

a identificar a proposta mais vantajosa para a Administração. Na dicção de Alerandre Mazza:

"A licitaçào é um procedimento obrigató[io que artecede a

celebração de contratos pela Adnrinist|ação Pública. A raáo
de existir dessa exigência reside no tàto de que o Poder

Públiço nào pode escolher lirrentetrte unr Íbrnecedor
qualquer. como fazem as empresas priradas. Os irnperativos

da isonomia. impessoalidade. rnoralidade e

indispon ibilidade do interesse público. que informam a

atuação da Administração. obrigam à realização de um

processo público para a seleçâo intparcial da melhor

proposta, garantindo iguais condições a todos que qtreiranl

concorrer para a celebraçâo do contrat,.i .r

"O registo de preços é unl procedinrento que a

Administraçào pode adotar perante conpras rotineiras de

bens padronizados ou mesmo na obtençào de serviços.

Neste caso. como presume que irá adqtririr os bens ou

recorrer a estes serviços não uma. mas múltiplas vczes. abre

um certame licitatório. em que o vetlcedor. isto é. o que

ottreceu a cotação mais baixa. lerá sclrs preços registrados

Quando a promotora do ceíaÍl]c neccssitar destes bens ou

L MAZZA- AlexândÍe Manualde Drrelto AdInrnrslrali\o EdrkÍa Sâr0i\â. l' [drçào
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Em apertadas linhas, a licitação visa garantir a rroralidade dos atos

âdministrâtivos e a adequada e melhor aplicação do erário. bem como a ralolização da livre

iniciativa pela igualdade na oponunidade de prestar serviços, comprar ou vender ao Poder Público.

Nessa esteira. o Estatuto das LicitaçÔes (Lei Federal n' 8.666/93 ). prevê em seu

art. 15, It, que as compras realizâdas pela Administração deverào scmprc que possível. ser

realizadas mediante Sistema de Registro de Preços. que repÍesenta utn conjunto de procedimentos

parâ o registro formal de preços relâtivos à prestação de serviços e aquisição tle bens para f'uturas

;ontrâtações a serem efetivas pelo Poder Público. Segundo Celso Antônio Bandeira de Melo:

l
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serviços. irá obtê-los. sucessivas vezes sc for o caso, pelo

preço cotado ou regislrado." -

ConformeexpÔstonoedital.pretendeaAdministraçàoal.ornlaçãodeatade
registro de preços. Essa opção encontra atnparô no Decreto no 7.89212013. Ness.l esteira transcreve-

se as seguintes disposições. in verhis'.

-Art. 1o. As contralações de serviços e a aquisiçào de bens'

quando eÍêtuados pelo Sistema de Rcgistro de Preços

SRP. no âmbito da administração publica federal direta,

autàrquica e fundacional. lundos espeeiais. ettrpresa'

pública, sociedades de economia nristit e dcrnais entidades

controladas. direta ou indiretamente pela I nião' obedecerão

ao disposto neste Decrelo:

Aú. ?'. Para os efeitos deste Decrcto. são adotadas as

seguintes deliniçôes:

I Sistema de Registro de Preços - conjunto de

procedimentos para registro Íbrmal de preços relatiros à

prestação de serviços e aquisiçâo de b.ns. para contratações

Í'uturas:

ll ata de registro de preços - documento rinculado'

obrigacional. com caracteristica de cotllpronrisso para futura

Çontratação. em que se registram os preços. fornecedores.

órgãos panicipantes e condições a screm praticadas.

confotme as disposiçôes colltidas no instrumento

con!ocatório e propostas apresentadas:

Ill órgào gerenciador órgào ott entidade da

adrninistraçào pública flderal responsltrel pela condução do

conjunto de procedimentos para registto de preços e

gerenciamcnto da ata de registro de preços dele decorrente:

[1r órgão participante órg:-to ou entidade da

adrninistração pública lederal Llúe participa dos

procedimentos iniciais ao Sistcma de Registro de Preços e

integra a ata de registro de Prelos:
(....)"

osistemadeRegistrodePreços(SRP)éumprocedinlentoaseradotado
preferencialmente. nâs hipóteses previstas no ân. 3 o do citado regulamento' vejanos:

r MELLO. Celso Anlônio Bandeira de curso de Dl.erlo Admirlsrrativo I6 ed.rev eat$al sâo l'ârtk,: Melolo ll)(l-r.p 5lt)

RodoliaTransamazônicac/RuaDeclma-s/n.An§\o1loClnasx)MLlnlclp.ll.l]elâvl5l.l('tPô318(]lli)l]'lulluhâl)^ (s



REPt,tBLICA lrl,l)l:l{^ l lVA D() !}RASII
IrS I \lX ) D() l'ÀRA

I)reíeitrrra \ltrnicipal,"le Itailttha

-Art.3'. O Sistema de Registro de Preços poderá ser

adotado nas seguintes hipóleses:

I quando. pelas ilaraÇteristicas do bcm ou serviço. houver

necessidade de contmtações iiequcnte\:
ll quando for conveniente a aqLrisiçào de bens com

previsão de entregas parceladas ou c()lltrataçâo de serr'iços

rernunerados por unidade de medida oLr regime de tarelà:

lll quando for conveniente a aqtrisiçào de bens ou a

contraçào de serviço para atendiment(\ a nrais de um rirgão

ou entidade. ou a programas de governt): otl

lV quando, pela natureza do objcto. nào for possivel

definir previamente o quantitatilo a ser demandado pela

Administração."

O an. 40 da Lei no 8.666193 clc o art. 9' do Decreto n" 1 -89)120]13 estabelecem

os requisitos mínimos que deverão constar do edital. Consoânte o art. 90. o edital deve coÍlter no

mínimo:

"Art. 9q O edital de Iicitaçào parir registro de preços

observará o disposto nas Leis n' 8.66ó. de 1993. e n' I0.520.

de 2002. e contemplará. no minimo;
I - a especitlcação ou descrição do oh-icto- que explicitará o

conjunto de elementos necessát ios e sul'icienles. con nivel

de precisão adequado para a caractcrizaçào do benl ou

serviço, inclusive dellnindo as respcctivas unidades de

medida usualmente adotadas:

ll - estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão

gerenciador e órgãos participantes:
Ill - estirrrativa de quantidades a serent adquiridas por

órgãos não participantes. observado o disposto no § 'le do

an.22. no caso de o órgão gerenciador itdnritir adesôes;

IV - quaniidade nrínima de unidades a ser cotada. por item.

no caso de bens:
\ - condiçôes quanto ao local. prazo de cntrega. Íbrlna de

pagamento. e nos casos dc serviços. quando cabível.

fÍcquência. periodicidade. caracteristiças do pessoal.

materiais e equipamentos a serem utilizados. procedimentos.

cuidados. deveres, disciplina e controlcs a screm adotados;

VI - prazo de validade do registro dc preço. obserlado o

disposto no (apr, do an. l2:
Vll - órgâos e entidades panicipantes do registro de preço:

Vlll - modelos de planilhas de custo e minutas de contratos.
quando cabível;
lX - penalidades por descumprimento rlas condiçôes:

X - minuta da ata de registro de preços cofio anexo: e

Rodo!ia lransamazônica §/ Rua Dicrma. s,r- 
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Xl - realização periódica de pesquisa de mercado para

comprovação da vantajosidade.

(...)"

Examinando os autos. denota-se que o edital e seus anexos lteÍldeÍam todos os

requisitos acima, bem como. as exigências da Lei n' 10.520/02. Decreto n" 7.892/13 e L.ei n"

8.666/93. como:

I - Definição do objeto de tbrma clara e sucilrta:

I[ - Local a ser retirado o edital;
lll - Local. data e horário para abenura da sessão;

lV CondiçÕes para pan icipaçào:

V - Critérios para julgamento:

Vl - Condiçôes de paganlentol
Vll - Prazo e condições para assinatura do contrato:
VItl - Sanções para ô caso de inadirnplemento:
IX - EspecificaçÕes e peculiaridades da licitação.

No que respeita à

conformidade dos seguintes itens:
nlilruta contratual. incumbe ao parccista pesquisar a

a) condiçôes pâra sua execução. expressas em cláusulas que detlllam os direitos.

obrigações e responsabilidades das paÍes. em conformidade com os termos da licitação e da

proposta a que se vinculam, estabelecidas cotn clareza e precisão:

b) registro das cláusulas necessárias:

I - o objeto e seus elementos característicos;
Il - o regime de execução ou a fonna de fomecimento:
Ill - o preço e as condições de paga,nento, os critérios. data-base e periodicidade

do reajustamento de preços. os critérios de atualização monetária entre a data do adimplernento das

obrigações e a do efetivo pagamento;

IV - os prazos de início de etapas de execução. de conclusào. de entrega. de

observação e de recebimento definitivo. contbnne o caso:

V - o crédito pelo qual correrá a despesa. com a indicaçào da classiticaçào
funcional programática e da categoria econômica;

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena erecuçào. quando exigidas;
VII - os direitos e as responsabilidades das partes. as penalidades cabíveis e os

valores das multas:
VIll - os casos de rescisão:
IX - o reconhecimento dos direitos da Administraçâo. enr caso de rescisão

administrativa prevista no art. 77 desta Lei:
X - as condiçÕes de imponação. a data e a tâxa de câmbio para conversão.

quando for o caso;
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XI - a vinculaçào ao edital de licitaçâo ou ao termo quc a dispensou ou a

inexigiu, ao convite e à propostâ do licitante vencedor:
Xll - a legislação aplicável à execução do contrato e especialtnente aôs casos

omissos:
XIll - a obrigação do conlratado de uranter. durante toda a e\ecução do contrato.

em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas. todas as condiçÔes de habilitação e

qualifi caçào exigidas na licitaçào:
XIV - cláusula que declare competente o Í'oro da sede da .\dlninistração para

dirimir qualquer questão contratual. salvo o disposto no § 60 do art. 32 da t-ei n. 8.666193:

XV - A duração dos contratos adstrita à vigência dos respectivos créditos

orçamentários, ressalvadas as hipóteses previstas no an. 57 da Lei n. 8.666/93.

Em relação a minutâ do contrato, verifica-se que atende as erigências do art. 15.

inciso Il. § l" a §5", e anigo 55 da Lei n' 8.666/93.

Considerando que o procedimento não apreseÍrta inegLrlaridades que possam

macular o ceÍame e que a minuta do edital segue os preceitos legais qLre re{crn a materia. í2pl4q
pelo prosseguimento- do pÍocesso Iicitatório em seus ulteriores atos. nàrt harendo óbicc legal à
realizaçâo do PREGAO PRESENCIAT. PARA RECIS I-RO DE PREÇOS N" 02e/2018.

A
PROC I, Al.

Seguem chanceladas as nrinutas do Edital e Contrato ora exarlinadas.

Registro. por tim, que a análise consignada reste parecer 5e ateve às queslÕes
jurídicas observadas na instruçào processual e no edital. com seus ane\os. nos ternros do art. 10. §l', da Lei n' 10.480/2002, c/c o parágrat'o único do art. ig da Lei n" g.666/9i. Não se incluenr nà
âmbito de análise deste Procurador os elementos técnicos pertinentes ao certan)e. conro aqueles de
ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidào deverá sei veriticada pelos setores ,"rpunreGra
autoridades competentes da prefeitura Municipal de ltaituba.

É o parecer. sub censura.

Itaituba - PA. 2 I de rnarço de 201 8.
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