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PARECER JURÍDICO

Processo Administrativo 0507001/2021

Pregão Eletrônico - Registro de Preço
I 'I

I
I

Prefeitura de São João dos Patos
I .

ASSUNTO: REGISTRO DÈ PREÇO^PARA^FUTURA-E-EVENTUAL-AQUÍSIÇÃ'0-DE'EÇiUIPAIVIENTOS

DE INFORMÁTICA pLrÍ ÀTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
í ' •] i "

DO MUNICÍPIO DE-SÃOÍJOÃO DOS PATOS NO EXERCÍCIO DE 2021.

\- . Il . "i íHVJ
Vérsa.l o-'^presen^/:p.arec^^ ..acerca dó,'requerlm formulado pela

•j I -. \tA-J (' WfVíí,'» il ;• I, I
Comissão Permanente dèl'Llcltação;'Nreferenté*a processo\llcltatórlo Pregão Eletrônico

1 rii. ; """i ; ,;i
(processo administrativo n?'j 0507Q01/2021)j objetivando^of [registro de jqreços para a

. ,. ... i -. ii'! j[ '• . U . .
generos-aiimenticios-pereeiveis-e-nao-perecíveis para atender os

llli í> fí-í..- Jin !: t

í'

eventual aquisição de!

alunos da rede muhlclpai;de ensino db município deSãódoãoldos!Patos.

! ,i 1 , M:,Jf li, •int:eg|am qs,^^qs,qs:seguintes dpcumentps^^^^
SoiicitaçãbrdÊrealizaçãadelicitaçãò.assihada

Justíficativa do soiicitalhte;"
í|-- '-u' •

Termo dê Referência;

Planilha de Estimativa de Preços;

Q,
y

ieio secretário municipal;

I 1

/
X'

e) Minuta do Editai acompanhada dos anexos

necessidade de se adquirir os serviços foi justificada para atender as

necessidades da secretaria, de acordo com o objeto da licitação.
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FOLHA n".

f^^Rubrica

2. CONSIDERAÇÕES NECESSÁRIAS

Inicialmente é válido registrar que o exame jurídico prévio das minutas de

editais de licitação,

o parágrafo único c

bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes de que trata
I

o artigo 38, da lei ns 8.666/93, é exame "que se restringe à parte jurídica

e formal do instrumento, não abrangendo a parte técnica dos mesmos."

Ressal^-^se qüe o^par.ecer jurídico visa^ a inforrnÍrj:elucicíarnenfim, sugerir
li

Ji: Xprovidências administrativas a sereni-êstabélecidas nos atos da administração ativa.

f

Jurídica tem

Cumpré- esclarecer, também, que "toda verificação desta Procuradoria

L\r .1 }.por base as Inforririações''̂ pr^stai^ás/e^^a documer^tà^ãó encaminhada pelos
órgãos competentes ^e ^pecjálizadbs da. Admliíísfraçã^VpúWiea^^^ tornam-se as
informações como téenjcas,%:dòtadas;de veròsslmilhaiiças/pòisi nãó',possuifa Procuradoria

I ""' li '"T-'"""i"/'*''' "''•'••''0 !
Jurídica o dever, òs meios òu^seqüer ã legitimidade de deflagrar investigações para aferir o

I ;í iv\y y-y ci-Xi... yxai:Liit ím ,,
acerto, a conveniência' e a,, oportunidade dos^atos^administrativos a serem realizados,

I y í| -; píí ;
impulsionados pelo processonicitatórlo. L P/; ! QJi [i

>•

-- -- = - i í.,
11 dá'l'ei;nóil0i52Q>^dè'-17/déijulhà^de>2002,.prescreve:

^ ! '̂i ijp'? 5

• ••' • ^;lfAr€ '̂lv^^ •contrátaçÇes de bens e serviços

• comuns, no âmbito-da Unlâo;.?dòs Estados, do Distrito- • • - ' - . : 11^.' u li ^
Federal -e. dòs Municípios,pqüando [efetuadas pelo

~ sistema de registro, de precokorevisto no art. 15 da Lei

no 8.666, de 21 de junho de 1993, poderão adotar a

modalidade de pregão, conforme regulamento

específico.

Para,regulamentação da contratação por registro de preços, foi editado o

Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que assim dispõe:

3. DA FUNDA VIEN

•ò

i; -

art
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•! Svihrtc.-i

Art. 72 A licitação para registro de preços será realizada

na modalidade de concorrência, do tipo menor preço,

nos termos da Lei n^ 8.666, de 1993, ou na modalidade

de pregão, nos termos da Lei n^ 10.520, cie 2002, e será

precedida de ampla pesquisa de mercado.

^pbjeto-da-;.contratação sePr,eliminarmente-cumpre~analísar~ainda-se-o
-- .

üisição por Registro de Preços."
-i|-

esteira, artigo 39 do Decreto 7.892,.de 23

enquadra, de fato; à ác

Nesta

t -

^ê'jánelro.de]2Ü13, dispõe:

trò de Preços poderá serArt;'f39:?.'0'̂ Sistema dè Registr

^ãdotacio nas^següintes hipóteses;.'

. J-.l
" do bem ou serviço,OífxW,/ J ^ , m:}—JA Uh quando, pelas característicasr>^v--r .

. iV\ |houyer-.necessidade de/.contrataçpes freqi
: fy _ "Zj II -i;; íi

il 1r ' ,||--^qúancio for-^çonvenientéraí.aquisição

freqüentes;

de bens com
11.previsão, de entr^egas p^arcéladas pu ^contratação de

,>J/serviços rerriuneraciòs por-üni^^ deíímedida ou em
vv-->A _ jíi '„ ^rii- ( «'

-Ji^Simedetarçfa;- .^r., |i
V> \ V Ja",/•' . t

lÍ'.--,quândò^fòr>=convênièntè

•-<çontratáção;dé:sej;yiços,para^atendimento a mais de um

IV - quaiido, pela natureza

a^aqüíslçãó de bens ou a

órgão ou:entidade,:pu aprogfaWas. de governo; ou
[•* .V

do.;òbjeto, "não for possível

definir previamente o quantitativo a ser demandado

pela Administração.

Cabe, aos gestores fazer o perfeito enquadramento do caso a uma das

hipóteses constantes do dispositivo citado alhures, uma vez que o Tribunal de Contas da

União já decidiu, na esteira dos ensinamentos de Marçal Justen Filho, que as situações
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previstas em lei são taxativas. Nesse sentido, confira-se excerto extraído do voto do relator.

Benjamim Zimier:

Acerca do uso do Sistema de Registro de Preços para a

aquisição de sala-cofre, cabe destacar o disposto no art.

2® do Decreto n^ 3.931/2001 que regulamenta o

-Sistemarde-Registro-de-Preçosiprevisto-riq art. 15 da Lei

n® 8.666/93: "

"Art. 22 Será adotado, pre

seguintesihipóteses:

• - - U'^ I r- >

"erenclalmente, o SRP nas
M* ;• I

qüandóT^pelasVrCãracterísticas do bem ou serviço,
ir: Ü|

) r -v'"-''/ houver necessidadede',contratações freqüentes;
./u

• \ .vVrIr', 1,.!., . .
v\': ;ii.-/jiiuandOffpr maisrconyeniente a aquisiçao de bens
i ~!! j , i' 4. - j• - ^--com-previsao'de entregas'parceladas ou contratação de

, serviços—-necessários—] à'

U-.- ,
hr Administração para o

desempenho de süás.atribúiçõès; \

quando fqr^cônveníentej.a^ aquisiçãi-. , aquisiçãoide bens ou a
11 l

/•'^õr.GontrátaçãOíde serviços pàra atendimento: a mais de um

N-org^.qu entidade, ou/a programas de governo; e

r'*/'
iV - quando peta naturezp do-objeto não for possível

definir previamênte o quantitativo a ser demandado

pela Adnriinistração".

28. Compartilho da opinião de Marçal Justen Fiiho de

que o elenco do art. 22 do reguiamento é exaustivo,

haja vista ser pouco provável localizar outra alternativa,

além das ali existentes, para justificar pertinentemente

a adoção do Sistema de Registro de Preços.
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29. De imediato verifica-se que a aquisição de sala-cofre

não se enquadra nos incisos 1, H e IV, visto que não há

que se cogitar a necessidade de aquisição freqüente ou

parcelada de salas-cofre. Não é razoável alegar-se,

também, a impossibilidade de definição prévia da

quantidade do objeto a ser adquirido. (Acórdão

}. -! í'-..

[jian

. 2392/2006-Plenário.):

e :do exposto e partindo do pressuposto^c é que esta Procuradoria não

detém os conhecimenTps fáticos e técnlcosApara aferir p ;èhquádramentojdo objeto às
u- '+ ^ - •• i.í'-í ihipóteses previstas no — —

área especializada J
•-•'1 \

Administração Publica

Decreto paraiá,;ütilizVçãó'cJd Sistema de Registro de Preços, cumpre à
4:-^^ - - • f

nteressada '̂na contratação,>^poK conHécerv as necessidades da
A.,. . . ,

A M m . ÉÉ as ~ .A —a» aM • • ak ^ i • • m ^ ^ ^ ^,--a'fir;rhar. ejustificaLoVenquadrafnento^ aOHobjeto a ser contratado

dentre as hipóteses rétrataqas|no Decreto.C3
>v:

artigo 3S do Decre

ess

o n

2isêntidóArComissão-pro.ceáèu-ao'ditd,:énqüadramérito, com base no
- ^ " ' _ J j; . , - jS-'- i

27.892/13/em cumprimento^àiéxigênciá legal.'. í-l
f-vi -X-yj -phirx^' t 1

Por conseguinte; o.arjigo ^s"dó ;Décreto/;892l''de 23 detjaneii
1 J| X//V'-y Á-'' [

tjaneiro de 2013

elenca os requisitos m, nimos:què:dévérãòiConstar>:no edÍtaI'do'prbcesso Ücitàtório:
• " ' ^ '>r:, *- i;.| '.' I

Art..;92'̂ PJeaItaI àe'3licitVçãjDX.pàrajreÈstro de preços
"-Cs

obseryárá^Aidispósto nas rL

10.520; de2002,:e çontemp

BÍSrnS 8.666,.àe 1993, e ns
ii " ^
ârá,ino mínimo:

- ã especificação -ou- :déscrlção^..cjo objeto, que
"e)^licitãra"~~õ"cbnjüntó~de elementos necessários e

suficientes, com nível de precisão adequado para a

caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as

respectivas unidades de medida usualmente adotadas;
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Junfcei:'

, 5

S 1V

M f
proc^jmèntos; cuidadqs,'''dèveres, disciplina e controles

aserem aèotados;, !

ilífí''--" ' ' - li:" ••/"•--íIh '\\ tVI - prazo:de.validade dò/registro de preço, observado o
íftWW- • .-i •

ri® caputdoraftí

^ drgãosre eritidãdesÇpàrtidpãntés'c
I ri?:»íri

II - estimativa de quantidades a serem iadquiridas pelo

órgão gerenciador e órgãos participantes;

III - estimativa de quantidades a sererri adquiridas por
I

órgãos não participantes, observado o disposto no § 42

do art. 22, no caso de o órgão gerenciador admitir

•adesões;—— —
1 .J "in

;Íy - qüantidade^mínima de

ritem, no caso de bens; '

unidades as^ser cotada, por

y/-:cómdlçõesÉquanto 30 locai,-prazo de'entrega, forma
^ ~̂ ^ I -Í^ 1r. ~~ ^ ICàe'pagamento;íemb^ casos de"^servÍços,puando cabível,

freqüência,;^ periodicjdádé.
t_ \\ f/

mateViais Piie'- equipamentos 1•
- ^ apVv-

m
s '

fpxêço;^,.' •u

Vlll --inio-delos de planilhas |de custo minutas de
.I i ti:contratos,:quando cabível;, i ^ j/

-IX ^penalidades por descuhiprimento dáscondições;

X- minuta da ata de registro de preços como anexo; e

XI - realização periódica de pesquisa dê mercado para
I \

comprovação da vantajosidade.

..j.,

cãüábterísticas do pessoal,

a serem utilizados,

o registro de
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Analisando o edital e minuta do contrato constante nos autos, verifica-se o

atendimento a todos

esperados.

, I

os requisitos legais, estando apto para gerar os èfeitos jurídicos

dejsuma importância salientar que esta Procuradoria analisa apenas a
regularidade jurídica do certame, não adentrando no mérito administrativo ou nas questões

técnicas relacionac aSiao-objetoJicitador

4. DA CONCLUSÃO :

Diante., do expostòÍJ^esta íPrôcüradoria- JurídIcaViViünicipa
,'73.

r .t *,=

'f-!.

-íi

''7r- L.

regularidade, até ojpnesentejjri^rnentb, do^prpcedimehtòJicitatórip^ém;^^^^
í ^ n ' • fS •.

OPINA pela

Conforírièv»éVsábldd,>o^pãFéeer-jurídicovqLÍe1 K-A. ^^
f—Tt/*'

yfj—^^ '''' 1
sejr-dáSnaflc e
1 "i. • í «, í

Ebparecer,'/salvo melhor juízo.
-iZr-

-1 -^V[I ?71

i :--i

B'" -7-

. ít

São5oãò.doVPatos'vMA/sexta-felra>il6 de íulho.dé'2d2Í. i
Í 4 - •> Í: liil fí-

\:3. .7.1 ;m

'•-4

Mãykon^^yaide Sousa
Prpcüràdor Geral .

OAB/MA 14.924
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