
PARECER JURÍDICO 2019 - SEJUR/PMI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE� -AÇU
REFERÊNCIA:  FORNECIMENTO  DE  MATERIAIS  ELE� TRICOS  PARA  A  MANUTENÇA� O  DA  REDE  DE
ILUMINAÇA� O PU� BLICA

ASSUNTO: LICITAÇA� O – PREGA� O PRESENCIAL
Nº  012/2019  –  PMI  –  MINUTA  DE  EDITAL  E
CONTRATO.
BASE LEGAL: LEIS FEDERAIS Nº 10.520/02 E
N° 8.666/93.

 1 - DOS FATOS

Trata-se de análise solicitada pelo (a) Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, para emitir
parecer  quanto à  minuta  de  edital  e  minuta de contrato  referente ao pregão PRESENCIAL Nº
012/2019–PMI,  DESTINADO  a  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  ELÉTRICOS  PARA  A
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA do Município de Igarapé -Açu, tendo
como base o processo administrativo n°. 39/2019.

Apó' s decisã.ó dã ãutóridãde cómpetente e dãs próvide5nciãs tómãdãs peló Pregóeiró e suã
Equipe de Apóió quãntó ã elãbórãçã.ó dó Editãl e minutã dó cóntrãtó, ós ãutós fórãm encãminhãdós
pãrã ãnã' lise jurí'dicã, cónfórme dispó. e ó Pãrã' grãfó U� nicó dó Art. 38, dã Lei nº. 8.666/93.

E� , em sí'ntese, ó relãtó' rió.

2 - FINALIDADE E ABRANGÊNCIA DO PARECER JURÍDICO

A presente mãnifestãçã.ó jurí'dicã tem ó escópó de ãssistir ã ãutóridãde ãssessórãdã nó
cóntróle internó dã legãlidãde ãdministrãtivã dós ãtós ã serem prãticãdós óu jã'  efetivãdós. Elã envólve,
tãmbe'm, ó exãme pre'vió e cónclusivó dós textós de cóntrãtós óu instrumentós cónge5neres ã serem
celebrãdós e publicãdós.

Nóssã  funçã.ó  e'  justãmente  ãpóntãr  póssí'veis  riscós  dó  póntó  de  vistã  jurí'dicó  e
recómendãr próvide5nciãs, pãrã sãlvãguãrdãr ã ãutóridãde ãssessórãdã, ã quem cómpete ãvãliãr ã reãl
dimensã.ó dó riscó e ã necessidãde de se ãdótãr óu nã.ó ã precãuçã.ó recómendãdã.

Impórtãnte  sãlientãr,  que  ó  exãme  dós  ãutós  prócessuãis  ãdministrãtivós  epigrãfãdós
restringe-se ãós seus ãspectós jurí'dicós, excluí'dós, pórtãntó, ãqueles de nãturezã te'cnicã. Em relãçã.ó ã
estes,  pãrtiremós  dã  premissã  de  que  ã  ãutóridãde  cómpetente  municióu-se  dós  cónhecimentós
especí'ficós imprescindí'veis pãrã ã suã ãdequãçã.ó ãC s necessidãdes dã Administrãçã.ó, óbservãndó ós
requisitós legãlmente impóstós.

De  fãtó,  presume-se  que  ãs  especificãçó. es  te'cnicãs  cóntidãs  nó  presente  prócessó,
inclusive quãntó ãó detãlhãmentó dó óbjetó dã cóntrãtãçã.ó, suãs cãrãcterí'sticãs, requisitós e ãvãliãçã.ó
dó preçó estimãdó, tenhãm sidó regulãrmente determinãdãs peló setór cómpetente dó ó' rgã.ó,  cóm
bãse em pãrã5metrós te'cnicós óbjetivós, pãrã ã melhór cónsecuçã.ó dó interesse pu' blicó. 



Finãlmente, e'  nóssó dever sãlientãr que determinãdãs óbservãçó. es sã.ó feitãs sem cãrã' ter
vinculãtivó, mãs em pról dã segurãnçã dã pró' priã ãutóridãde ãssessórãdã ã quem incumbe, dentró dã
mãrgem de discriciónãriedãde que lhe e'  cónferidã pelã lei, ãvãliãr e ãcãtãr, óu nã. ó, tãis pónderãçó. es.

3 - DA FUNDAMENTAÇÃO

DO PREGÃO PRESENCIAL

Nós termós dó pãrã'grãfó u' nicó,  dó ãrt.  38,  dã Lei Federãl n° 8.666/96 deve ó Jurí'dicó
analisar a minuta do edital e do contrato sób ó ãspectó dã legãlidãde, óu sejã,  se atendidos as
exigências legais fixãdãs nãs diversãs leis que disciplinãm ã mãte'riã.  

Assim  ãs  licitãçó. es  nã  módãlidãde  pregão sã.ó  regulãmentãdãs  pelã  Lei  Federãl  n°
10.520/2004, ós editãis precisãmente nó incisó III, dó ãrt. 4°, vejãmós:

“Art. 3º  A fase preparatória dó pregã.ó óbservãrã'  ó seguinte:
I - ã ãutóridãde cómpetente  justificará a necessidade de cóntrãtãçã.ó e  definirá o
objeto dó  certãme,  ãs  exige5nciãs  de  habilitação,  ós  crite'riós  de  aceitação dãs
propostas, ãs sanções pór inãdimplementó e ãs cláusulas do contrato, inclusive cóm
fixãçã.ó dós prãzós pãrã fórnecimentó;
[...]
II - ã definição dó objeto deverã'  ser precisã, suficiente e clãrã, vedãdãs especificãçó. es
que, pór excessivãs, irrelevãntes óu desnecessã' riãs, limitem ã cómpetiçã.ó;
[...]
Art. 4º  A fase externa dó pregã.ó serã'  iniciãdã cóm ã cónvócãçã.ó dós interessãdós e
óbservãrã'  ãs seguintes regrãs:
I - ã cónvócãçã.ó dós interessãdós serã'  efetuãdã pór meió de publicação de aviso em
diário  oficial dó  respectivó  ente  federãdó  óu,  não  existindo,  em  jornal  de
circulação local, e fãcultãtivãmente, pór meiós PRESENCIALs e cónfórme ó vultó dã
licitãçã.ó, em jórnãl de grãnde circulãçã.ó, nós termós dó regulãmentó de que trãtã ó
ãrt. 2º;
II - dó ãvisó cónstãrã.ó ã definiçã.ó dó óbjetó dã licitãçã.ó, ã indicação do local, dias e
horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital;
III - dó edital constarão tódós ós elementós definidós nã fórmã dó incisó I do art. 3º,
ãs nórmãs que disciplinãrem ó prócedimentó e a minuta do contrato, quãndó fór ó
cãsó;
[...]
V - ó prãzó fixãdó pãrã ã ãpresentãçã.ó dãs própóstãs, cóntãdó ã pãrtir dã publicãçã.ó
dó ãvisó, não será inferior a 8 (oito) dias úteis;

Nóutrã viã, vãle destãcãr que ó pregã. ó e'  ã módãlidãde de licitãçã.ó pãrã ãquisiçã.ó de bens
e  serviços  comuns em  que  ã  disputã  peló  fórnecimentó  e'  feitã  em  sessã.ó  pu' blicã,  pór  meió  de
própóstãs e lãnces, pãrã clãssificãçã.ó e hãbilitãçã.ó dó licitãnte cóm ã própóstã de menór preçó.

O  Pregã.ó  destinã-se  exclusivãmente  ãC  cóntrãtãçã.ó  de  bens  e  serviçós  cómuns
independentemente dó vãlór estimãdó dã cóntrãtãçã.ó.  Nessã módãlidãde,  ós  licitãntes ãpresentãm
própóstãs de preçó pór escritó e pór lãnces, que pódem ser verbãis óu nã fórmã eletró5 nicã.

Assim, fãz-se necessã' rió esclãrecer que Bens e serviçós cómuns sã.ó ãqueles cujós pãdró. es
de  desempenhó  e  quãlidãde  póssãm  ser  óbjetivãmente  definidós  peló  editãl,  pór  meió  de
especificãçó. es usuãis nó mercãdó. Trãtã-se, pórtãntó, de bens e serviçós gerãlmente óferecidós pór
diversós fórnecedóres e fãcilmente cómpãrã'veis entre si, de módó ã permitir ã decisã.ó de cómprã cóm
bãse nó menór preçó.



DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

O Sistemã de Registró de Preçós e'  ó cónjuntó de prócedimentós pãrã registró fórmãl de
preçós relãtivós ãC  prestãçã.ó de serviçós e ãquisiçã.ó de bens, pãrã cóntrãtãçó. es futurãs. O SRP nã.ó e'
umã nóvã módãlidãde de licitãçã.ó. Apó' s efetuãr ós prócedimentós dó SRP, e'  ãssinãdã Atã de Registró
de Preçós – ARP, dócumentó de cómprómissó pãrã cóntrãtãçã.ó futurã, em que se registrãm ós preçós,
fórnecedóres, ó' rgã.ós pãrticipãntes e cóndiçó. es ã serem prãticãdãs.

O  Estãtutó  Federãl  dãs  Licitãçó. es  –  Lei  nº  8.666/93,  que  ãs  cómprãs,  sempre  que
possível, deverã.ó ser prócessãdãs ãtrãve's dó Sistemã de Registró de Preçós – SRP (ãrt. 15, II).

De  ãcórdó  cóm  MARÇAL  JUSTEN  FILHO1,  ó  Sistemã  de  Registró  de  Preçós  póde  ser
definidó dã seguinte fórmã:

“O  registró  de  preçós  e'  um  cóntrãtó  nórmãtivó,  cónstituí'dó  cómó  um  cãdãstró  de
pródutós e fórnecedóres, seleciónãdós mediãnte licitãçã.ó, pãrã cóntrãtãçó. es sucessivãs
de bens e serviçós, respeitãdós lótes mí'nimós e óutrãs cóndiçó. es previstãs nó editãl. [...]
O  registró  de  preçós  e'  um  cóntrãtó  nórmãtivó,  expressã.ó  que  indicã  umã  relãçã. ó
jurí'dicã de cunhó preliminãr e ãbrãngente, que estãbelece ví'nculó jurí'dicó disciplinãndó
ó módó de ãperfeiçóãmentó de futurãs cóntrãtãçó. es entre ãs pãrtes.”

Pórtãntó, ã ãdóçã.ó dó SRP nó ã5mbitó municipãl e'  plenãmente póssí'vel e legãl.

DO EDITAL

Ditó istó, ó editãl e' , sem du' vidã, instrumentó indispensã'vel ãó prócessãmentó dã licitãçã.ó
e ãó seu regulãr desenvólvimentó, jã'  que nele deverã.ó estãr incluí'dãs tódãs ãs cóndiçó. es vóltãdãs ãC
definiçã.ó dó óbjetó pretendidó e ãó disciplinãmentó dó certãme, dispóndó ãcercã dãs cóndiçó. es ã que
se  vinculãrã.ó  ós  interessãdós  nã  disputã,  indicãndó,  óutróssim,  ãle'm  dãs  diversãs  fórmãlidãdes  ã
serem pór tódós óbservãdãs,  ós elementós dã própóstã e ó crite'rió óbjetivó pãrã suã ãpreciãçã.ó e
pósteriór próclãmãçã.ó dó vencedór.

Cónfórme estãbelece ã lei nº 10.520/02, nó ãrt. 4º, III, nó editãl deverã.ó cónstãr:

1) A Legislãçã.ó Aplicãdã;
2) O óbjetó dó certãme; 
3) Regrãs pãrã recebimentó e ãberturã dós envelópes; 
4) As exige5nciãs de hãbilitãçã.ó; 
5) Os crite'riós de ãceitãçã.ó dãs própóstãs; 
6) As sãnçó. es pór inãdimplementó; 
7) As clã'usulãs dó cóntrãtó, inclusive cóm fixãçã.ó dós prãzós pãrã fórnecimentó; 
8)  Outrós  itens,  que  gãrãntãm  ã  Administrãçã.ó  pu' blicã  ã  reãlizãçã.ó  dã  melhór
cóntrãtãçã.ó.

O Ató  Cónvócãtó' rió  in  ãnã' lise  trãz  ó  óbjetó  que  se  pretende  ãdquirir  cóm  ó  presente
certãme, discriminãndó ãs cãrãcterí'sticãs e quãntificãçã.ó dós mesmós, que se ãdequãm ãC  cóndiçã.ó de
serviçós cómuns, óu sejã,  sã.ó óbjetivãmente definidós,  ó que dã'  ãzó pãrã ã seleçã.ó de prestãdóres
ãtrãve's dã módãlidãde eleitã.

DA MINUTA DE CONTRATO

1  JUSTEN FILHO, Mãrçãl. Cómentã' riós ãC  Lei de Licitãçó. es e Cóntrãtós Administrãtivós. 11. ed. Sã. ó Pãuló: Diãle' ticã. 2005. p. 144.



Ademãis, ãs nórmãs que regulãmentãm ó pregã.ó, exige ãindã que deverã'  estãr ãnexó ãó
editãl ã minutã dó cóntrãtó, nós termós dó direitó ãdministrãtivó e nós móldes legãis. Nesse sentidó, ãs
regrãs referentes ãós contratos sã.ó fixãdãs nó ãrt. 55, dã Lei Federãl nº 8.666/93, vejãmós:

“Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato ãs que estãbeleçãm:
I - ó objeto e seus elementós cãrãcterí'sticós;
II - ó regime de execução óu ã fórmã de fórnecimentó;
III - ó preço e ãs condições de pagamento, ós crite'riós, dãtã-bãse e periódicidãde dó
reãjustãmentó  de  preçós,  ós  crite'riós  de  ãtuãlizãçã.ó  mónetã' riã  entre  ã  dãtã  dó
ãdimplementó dãs óbrigãçó. es e ã dó efetivó pãgãmentó; 
IV - ós  prazos  de  início de  etãpãs  de  execuçã.ó,  de  conclusão,  de  entrega,  de
óbservãçã.ó e de recebimentó definitivó, cónfórme ó cãsó;
V - ó crédito pelo qual correrá a despesa, cóm ã indicãçã.ó dã clãssificãçã.ó funciónãl
prógrãmã' ticã e dã cãtegóriã ecónó5 micã; 
VI - ãs garantias óferecidãs pãrã ãssegurãr suã plenã execuçã.ó, quãndó exigidãs;
VII - ós  direitos  e  as  responsabilidades das partes,  ãs  penãlidãdes  cãbí'veis  e  ós
vãlóres dãs multãs;
VIII - ós casos de rescisão;
IX - ó  recónhecimentó  dós  direitós  dã  Administrãçã.ó,  em  cãsó  de  rescisã.ó
ãdministrãtivã previstã nó ãrt. 77 destã Lei;
X - ãs cóndiçó. es de impórtãçã.ó, ã dãtã e ã tãxã de cã5mbió pãrã cónversã.ó, quãndó fór ó
cãsó;
XI - ã vinculação ao edital de licitação óu ãó termó que ã dispensóu óu ã inexigiu, ãó
cónvite e ãC  própóstã dó licitãnte vencedór;
XII - ã legislação aplicável ãC  execuçã.ó dó cóntrãtó e especiãlmente ãós cãsós ómissós;
XIII - ã óbrigãçã.ó dó cóntrãtãdó de manter, durante toda a execução dó cóntrãtó, em
cómpãtibilidãde  cóm  ãs  óbrigãçó. es  pór  ele  ãssumidãs,  todas  as  condições  de
habilitação e qualificação exigidãs nã licitãçã.ó.
[...]
§ 2ó  Nós  cóntrãtós  celebrãdós  pelã  Administrãçã.ó  Pu' blicã...  deverá  constar
necessariamente  cláusula  que  declare  competente  o  foro  da  sede  da
Administração para dirimir qualquer questão contratual, sãlvó ó dispóstó nó § 6ó

dó ãrt. 32 destã Lei.
[...]

Fixãdã  ãs  principãis  regrãs  quãntó  ãó  óbjetó  deste  pãrecer  e  ãpó' s  detidã  ãnã' lise  dãs
minutãs dó  editãl  e  dó  cóntrãtó,  juntãdã  ã  estes  ãutós,  cónstãtã-se  que estes  ãtendem ã tódãs  ãs
exige5nciãs legãis fixãdãs nã Lei Federãl n° 10.520/2004, Lei Federãl n° 8.666/93 e nã LC n. 123/2006.

Diãnte ó tódó expóstó, verificã-se que ó prócessó ãqui ãnãlisãdó estã'  dentró dã legãlidãde.

4 - DA CONCLUSÃO

Ante  ó  expóstó,  cóm  bãse  nã  Lei  8.666/93  e  Lei  nº  10.520/02,  estã  SEJUR  OPINA
FAVORAVELMENTE ãC  cóntinuidãde dó feitó (PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2019).

Registró,  ãindã,  que ã  ãnã' lise  cónsignãdã  neste  pãrecer  se  ãteve  ãC s  questó. es  jurí'dicãs
óbservãdãs nó editãl, cóm seus ãnexós e minutã de cóntrãtó, nós termós dó pãrã'grãfó u' nicó dó ãrt. 38
dã Lei nº 8.666/93. Nã.ó se incluem nó ã5mbitó de ãnã' lise dã SEJUR ós elementós te'cnicós pertinentes
ãó certãme, cómó ãqueles de órdem finãnceirã óu órçãmentã' riã, cujã exãtidã.ó deverã'  ser verificãdã
pelós setóres respónsã'veis e ãutóridãde cómpetente dã Autãrquiã.



Refórçãmós  que  deve  ser  cumpridã  ãs  demãis  exige5nciãs  legãis,  prócedendó-se  ãC
divulgãçã.ó dó instrumentó cónvócãtó' rió, mediãnte publicãçó. es dó ãvisó de editãl, nós meiós de estiló,
respeitãndó prãzó de 08 diãs u' teis pãrã sessã.ó de ãberturã, nós termós dó incisó V dó ãrt. 4º dã lei dã
Lei nº. 10.520/2004.

E�  ó pãrecer, merãmente ópinãtivó,

S.M.J

Igãrãpe' -Açu/PA, em 15 de mãrçó de 2019. 

________________________________________
EDVAN NEGREIROS MENEZES 

OAB/PA 27.741
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