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PARECER JU RíDICO/2OI 8/DICOM

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" OO2l20I8.

MODAUDADE - PREGÃO PRESENCIAI N" 002/2018 - sRP

OBJETO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE

COZINHA, OXIGÊNCIO MEDICINAT E SOTDA; BOTIJAS E CITINDROS COMPTETOS E

PRODUTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS, FUNDOS DE

SAÚDE, ASSISIÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E MUNICíPIO DE ITAITUBA DURANTE O

PRAZO DE I2 MESES.

ASSUNTO - MINUTA DE EDITAI. E CONTRATO

Eis o breve reloiorlo. Veiomos

I- RELATóRIO

Troto-se de solicíloçôo de onólise jurídico prévio de minulo de
edilol de licitoçôo e respectivos onexos e conÍroto no modolidode pregõo
presenciol vio regiíro de preços, tipo menor preço por item, cuio objeto é o
oqulsiçÕo de recorgo de gós de cozinho, oxigênio medicinol e soldo; botijos e

cilindrôs completos e produtos diversos poro suprir o necessidode dos Secretorios,

Fundos de soÚde, Assistêncio sociol, EducoçÕo e Município de ltoitubo. duronie o
prozo de l2meses.

O processo encontro-se instruído com os seguintes documentos:
solici.toçõo de despeso poro oquisiçôo de recorgo de gÓs de cozinho, oxigênio

mediciÁol e soldo; botijos e cilindros completos e pÍodutos diversos poro suprir o

necessidode dos Secrelorios, Fundos de SoÚde, Assistêncio sociol, EducoçÕo e

Município de lloiiubo, duronte o prozo de 12 meses; co'toçôo de preços;

despocho do Prefeito Municipol poÍo que o selor competente providencie o
pesquiso de preços e informe o existêncio de recursos orçomentórios; despocho
do deportomento de contobilidode informondo o doloçõo orçomentório
disponível poro olender o demondo; decloroÇõo de odequoçôo orçomentorio e

finonceiro; outorizoÇÕo de oberturo de processo licilolório; outuoçÕo do processo

liciloÍorio; despocho de encominhomenÍo dos oulos ô ossessorio iurídico poro

onólise e porecer; mínulo do editol e ConÍroÍo.
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n - oBJETo DE ANÁI§E

De início, cumpre registror que o onólise neste porecer se restringe

o verificoçôo dos requisilos formois poro deflogroçõo do processo odminis'lrotivo

licitolorio 
'bem 

como do oprecioçôo do minulo de editol e seus onexos e

Controto.Destoco-sequeoonóliseserórestritooospontosjurídicos,estondo
ercluídos quoisquer ospectos lécnicos, econÔmicos e/ou discricionórios'

III - ANÁUSE JURíDICA

Preliminormente,imporiontelembrorqueoonóliseoseguir
empreendido circunscreve-se oos ospecÍos legois e-nvolvidos no procedimento

.r'.*o.", notodomente noqueles pievistos no Lei no 8.666/93, Lei n" 10.520/2002

e Decreto n" 7.892120\3, o quol possou o regulomentor o Sislemo de Regislro de

ireços, nôo cobendo o esto unidode jurídiéo odentror nos ospectos técnicos e

.a-Jnorniaot, nem no juÍzo de oporlunidode e conveniêncio do controtoçÕo

pretendido.

A premisso elementor odolodo pelo ordenomenio jurídico pólrio'

no que tonge o tomodo de bens e serviços pelo AdminisÍroçÕo PÚblico' e de que

i.;ã;;t oõrlriço", levodos o efeito pelo Ente PÚblico' seiom olrovés de obros'

,á*içor, .o.pior, olienoÇões, concessÕes' permissões e locoÇôes' quondo

controlodos com terceiros, serÔo necessoriomenÍe precedidos de licitoÇÕo' de

modo o identificor o proposto mois vontoioso poro o AdministroçÕo No dicçôo

de Alexondre Mozzo:

A licitoçÔo é um procedimenio obrigotório
que oniecede o celebroçôo de controlos
pelo AdministroÇõo Público. A rozõo de

existir desso exigêncio reside no folo de que

o Poder PÚbl;co nÕo Pode escolher

livremente um fornecedor quolquer, como
fozem os empresos privodos Os imperotivos

do isonomio, impessoolidode, morolidode e

indisponibllidode do interesse pÚblico, que

informom o otuoçõo do Adminislroçôo'
obrigom o reolizoÇõo de um processo

púOlico poro o seleçÔo imporcíol do melhor
proposto, gorontindo iguois condições o
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todos que queirom concorrer Poro o
celebroçôo do controto". I

Em opertodos linhos, o liciloÇõo viso goronlir o morolidode dos

otos odministrolivos e o odequodo e melhor oplicoçõo do erório, bem como o
volorizoçÕo do livre iniciolivo pelo iguoldode no oportunidode de presÍor serviços.

compror ou vender oo Poder PÚblico.

Nesso esieiro, o Estotulo dos Liciloções (Lei Federol n' 8'666193)'

prevêemseuort.l5,ll,queoscomprosreolizodospeloAdminisiroÇÕodeverõo
sempre que possível. ser reolizodos medionle Sistemo de Regisko de Preços' que

represento um conjunlo de procedimentos poro o registro formol de preços

reiotivos à presloçõo de serviços e oquisiçôo de bens poro futuros controioções o

serem efetivos pelo Poder PÚblico. Segundo celso Anlônio BondeiÍo de Melo:

"O regislo de preços é um procedimento
que o Administroçôo pode odotor peronle
compros rotineiros de bens podÍonizodos ou

mesmo no oblençõo de serviços. Neste

coso, como presume que író odquÍÍ os bens
ou recorer o esles serviços nÕo umo, mos

mÚltiplos vezes, obre um certome licilolorio,
em que o vencedor, islo é, o que ofereceu o
cotoçÕo mois boixo, teró seus preços

regisÍrodos. Quondo o promoloro do
certome necessitor destes bens ou serviços'
iró obtêlos, sucessivos vezes se for o coso,
pelo preço cotodo ou regislrodo." 2

Conforme exposto no editol, pretende o Administroçõo o

formoçôo de oto de registro de preços. Esso opçõo encon'tro omporo no Decreto

n I .g;2/20i3. Nesso estãiro tronscreve-se os seguintes disposiçôes, in verbis:

Art. I o. As controloÇões de serviços e o
oquisiÇõo de bens. quondo efetuodos pelo

Sistemo de Regislro de Preços - SRP, no

ômbito do odministroçôo pÚblico federol
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direlo. outórquico e fundocionol, fundos
especiqis, empresos pÚbllco, sociedodes de
economio misto e demois entidodes
conirolodos, direto ou índlretomenle pelo
Uniôo. obedecerôo oo disposto neste
Decreto;

Ar1. 2'. Poro os efeitos deste Decreto, sõo

odotodos os seguintes definiÇôes:

| - Sistemo de Registro de Preços - conjunio
de procedimentos poro registro formol de
preços relolivos à prestoçôo de serviços e
oquisiçõo de bens, poro controtoções
fuluros:
ll - oto de registro de preÇos - documento
vinculodo, obrigocionol, com corocterístico
de compromisso poro f uturo conÍrotoçÕo,
em que se registrom os preços, fornecedores.
orgÕos porticipontes e condiçôes o serem
proticodos, conÍorme os disposiÇões
con'tidos no instrumenlo convoco'torio e
propostos opresenlodos;
lll - orgôo gerenciodor - órgôo ou entidode
do odministroÇôo PÚblico federol
responsóvel pelo conduçôo do conjunto de
procedímentos poro regisÍro de preÇos e
gerenciomento do oto de regisÍo de preços

dele decorrenle;
lV - orgõo porliciponte - orgÕo ou entidode
do odministroçõo pÚblico federol que
porlicipo dos procedimenlos iniciois oo
Sistemo de Registro de Preços e inlegro o olo
de registro de prelos;
(..)

O Sistemo de Registro de Preços (SRP) e um procedimento o ser

odotodo, preferenclolmente. nos hipóteses previstos no orl' 3 " do citodo
regulomento, vejomos:
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Art. 3'. O Sistemo de Registro de Preços
poderó ser odolodo nos seguinles hipoleses:

| - quondo, pelos corocterísticos do bem ou
serviÇo, houver necessidode de
controtoçôes frequentes;
ll - quondo for conveniente o oquisiçÕo de
bens com previsÕo de enlregos porcelodos
ou conÍrotoÇôo de serviços remunerodos por
unidode de medido ou regime de lorefo;
lll - quondo for conveniente o oquisiçÕo de
bens ou o controçÔo de serviço Poro
otendimento o mois de lm órgoo ou
enlidode, ou o progromos de governo; ou
lV - quondo, pelo noturezo do objeto, nõo
for possível definir previomente o
quonlilotivo o ser demondodo Pelo
Administroçõo.

O ort. 40 do Lei n" 8.666193 c/c o ort. 9" do Decreto n'7 '89212O13

eslobelecem os requisitos mínimos que deverõo constor do editol. consoonle o

ort. 9o. o edilol deve conler no mínimo:

Art. 9e O editol de liciloçõo poro registro de
preços observoró o disposto nos Leis n" 8-66ó,

de 1993. e no 10.520, de 2002, e
contemploró, no mínimo:

| - o especificoçÕo ou descrlçôo do objeto,
que explicitorÓ o coniunto de elementos
necessóríos e suficientes, com nível de
precisôo odequodo poro o coroclerizoçÕo
do bem ou serviço, inclusive definindo os

respectivos unidodes de medido usuolmen'te
odoiodos;
ll - eslimotivo de quontidodes o serem
odquiridos pelo órgôo gerenclodor e órgôos
porticiponles;
lll - estimotivo de quonlidodes o seÍem
odquiridos por orgõos nõo porticipontes,
observodo o disposto no § 4e do orl. 22, no

]
:
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exominodos.
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coso de o ÓrgÕo gerenciodor odmitir
odesões:
lV - quontidode mínimo de unidodes o ser

cotodo, Por ilem, no coso de bens;

V - condições quon'to oo locol, prozo de
enlrego, formo de pogomento, e nos cosos

de serviços. quondo cobível, frequêncio,
periodicidode, coroclerísticos do pessool,

moteriois e equipomenlos o serem utilizodos,
procedimenios, cuidodos, deveres. disciplino
e controles o serem odolodos;
Vl - prozo de volidode do registro de preço,

observodo o disposto no copul do ort. I 2;

VII - orgôos e en tidodes porliciponles do
registro de Preço;
Vlii - modelos de plonilhos de custo e minutos

de controlos, quondo cobível;
lX - penolidodes por descumprimenlo dos

condiçôesi
X - minuto do olo de registro de preços

como onexo; e
Xl - reolizoÇÕo peÍiodico de pesquiso de
mercodo poro comprovoçõo do
vontojosidode.
(.)

Exominondo os outos, deno'to-se que o editol otendeu todos os

requisilos ocimo, bem como. os exigêncios do Lei n" 1O'52O/02' Decreto no

7.892/13 e Lei n" 8.óóó193.

Em reloÇõo o minuio do conirolo' verifico-se que otende os

exigêncios do or1. 15, inciso ll, § 1" o §5", e ortigo 55 do Lei n" 8 666/93'

Considerondo que o procedimenlo nÕo opresento irreguloridodes

que possom moculor o.certome e que o minuto do edilol segue os preceiios

legois que regem o moterlo, ooino pelo prosseguimento do processo licitotoío em

seus ulleriores otos, nÕo É'ããndo óbice legol à reolizoçôo do PREGAO

inesrNctnl rARA REGIsTRo DE PREÇos N" 002/201e-sRP'

Seguem choncelodos os minutos do Editol e ConÍroto oro
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Registro, por f im, que o onólise consignodo neste poÍecer se

oteve os questões iuríCicos observodos no instruçõo processuol e no edilol' com

,.r, on.*or, nos termos do ort. I0, § 1o. do Lei n" I0 480/2002' clc o porÓgrofo

único do ort. 38 do Lei n" 8.óóó193. NÕo se incluem no ombito de onÓlise deste

Procurodor os elementos técnicos pertinentes oo certome, como oqueles de

ordem finonceiro ou orÇomentório, cujo exolidÕo deveró ser verificodo pelos

oior", r..rponsóveis e outoridodes competenles do Prefeituro Municipol de

Itoitubo.

É o Porecer, sub censuro'
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o - PA, 04 de Joneiro de 201 8.
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