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PARECER JURIDICO PRELIMINAR 

Processo Administrativo n2 120906/2022 ©) 

Pregdo Eletrénico — Registro de Preco 

Prefeitura de Sado Jodo dos Patos — Secretaria de Assisténcia Social 

  

   

   
   
   
   

   
   
   
   
   

    

EDITAL E SEUS 

GOS EDUCATIVOS 

ESIDADES DA 

0 MUNICIPIO DE 

ITINUIDADE DO 

1. RELATORIO 

formulado pela 

Comisséo Permanet Uieitacdo,— ite--a.<processo licitatorio Pregao Eletrénico 

(processo adrr . Para a eventual 

contratacdo c educativos e 

pedagogicos pal : as n des Ja Sec reti , sisténciz Social do Municipio 

de Sao Joao dos Patos —- MA. 

Integram os autos os seguintes documentos: 

a) Solicitagéo de realizagao de licitagéo para aquisigdo dos mateérias 

descritos no procedimento; 

b) Justificativa do solicitante; 
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c) Termo de Referéncia; 

d) Planilha de Estimativa de Precos; 

e) Minuta do Edital acompanhada dos anexos. 

E o que importa relatar. 

      

   
    
   
   
    
   

  

   
   
    
   

  

2. CONSIDERA 

a aS: : ssoria prestar 

consultoria s¢ f em aspectos 

relativos a nin c ivos, que sao 

reservados 1E etente, muito 

menos examine inistrativa e/ou 

financeira, res 

le a assessoria 

juridica se -administrativa. 

Outrossim, nativa e, desta 

forma, nao Orientacdo diversa 

daquela emanada 

O consulente tem a pretensdo de realizar processo licitatério registro de 

precos para a eventual contratagéo de empresa para o fornecimento de brinquedos e jogos 

educativos e pedagdégicos para atender as necessidades da Secretaria de Assisténcia Social 

do Municipio de S40 Jodo dos Patos — MA, por meio da modalidade Pregao Eletrénico ao 

amparo da Lei n° 10.520/2002 e do Decreto n° 5.450/2005, com fulcro nos dispositivos 
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abaixo transcritos, tendo em vista tratar-se de servico comum, qual seja, aquele cujos 

padrdées de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por (3) 

meio de especificagdes usuais no mercado. 

Lei n? 10.520/2002: 

Art. 12. Para aquisigéo de bens e servigos comuns, 

    

  

       

  

   
   
   

   
   

Servicos comuns, 

ales cujos padrées 

are bjetivamente 

@cificagdes usuais 

_ licitagdo, na 

Bletronica, para a 

ervigos comuns, 

nharia, e dispde 

r o Ambite da 

8 pregdo, na forma 

| administracgao ptii-lica 

federal direta, pelas autarquias, pelas fundagées e pelos 

fundos especiais é obrigatoria. 

§ 22. As empresas ptublicas, as sociedades de economia 

mista e suas subsidiarias, nos termos do regulamento 

interno de que trata o art. 40 da Lei n° 13.303, de 30 de 
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junho de 2016, poderao adotar, no que couber, as 

disposigdes deste Decreto, inclusive o disposto no (+) 

Capitulo XVII, observados os limites de que trata o art. 

29 da referida Lei. 

§ 32. Para a aquisicéo de bens e a contratacdo de   

1m que a lei cu a 

nediante prévia 

, 2 utilizagdo da 

es de que trata 

na de dispensa 

‘ada a inviabilidade 

administragdo na 

fe Jalidade licita?5ria   denominada Pregao, somente pode ser utilizada na contratacdo de bens e servicos comuns. 

Importa, assim, destacar o entendimento doutrindrio sobre a definigdo de bens e servicos 

comuns: 

O conceito (indeterminado) de “bem ou servico 

comum” possui as seguintes caracteristicas basicas: 

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br  
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disponibilidade no mercado (o objeto é encontrado 

facilmente no mercado), padronizayao (s) 

(predeterminagdo, de modo objetivo e uniforme, da 

qualidade e dos atributos essenciais do bem ou do 

servigo) e casuismo moderado (a qualidade “comum”   deve ser verificada em cada caso concreto e néo em 
   

   
   

  

    
   

  

    
   
   

    

   
   

Padronizads, o 

mente. Nesse 

mesmo sentid 

le de licitagdo 

odutos/servicos 

idrar como bens 

Jadrdes claros de 

ite definidos no 

ercado, nos 

0/2005 (TEU - 

a adocado da 

modalidade fatado é usualmente 

ofertado no mercado. 

3.1. Da fase preparatéria do pregao 
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Rubrica 
  

  

O art. 82 do Decreto n° 10.024/2019 define quais procedimentos devem 

ser observados na fase preparatéria do pregao: : (6) 

Art. 8°. O processo relativo ao pregdo, na forma 

eletrénica, sera instruido com os seguintes documentos, 

no minimo: 

  

necessarios, 

hipdétese de 

ou instrumento 

zistro de precos,   
5rlo, Verifica-se o cumprimento dos 

incisos de | a VII do art. 82 do Decreto n2 10.024/2019. 

3.2. Da fase externa do pregao 
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Quanto a fase externa do pregao, que ainda se iniciard, mister asseverar 

neste ponto, somente quanto a convocacdo dos interessados por meio de divulgacgdo no (7) 

Diario Oficial, por meio eletrénico (internet) e no sitio eletrénico oficial do érgao ou da 

entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 20, caput, do Decreto n2 10.024/2019. 

Outrossim, importante se faz mencionar a obediéncia ao art. 42, V, da Lei 

   
   

              

   

   

  

10.520/2002 c/c art. 25 ecret 10.024/2019,,0s.quais.determinam,que,o prazo fixado 

para a apresen CO a pe | publicacao do 

“ aviso, nao sera ae. 

3.3. Do siste 

registro de p 

regulamenta stro.de.Precos.- re isto na 2 8.666/1993. 

apreciado en Daro le 10 é ni! pstabelece, de 

forma nao exaustiva, aSehi : frequentés de adocao preferencial do SRP, 

a] destacando-se Os inci: ! 

ratacdo, devera 

prever o tot lespes p nativa, sera necessario despender com o obieto 

pretendido. Portanto, convém que a pesquisa de precos seja a mais ampla possivel, 

envolvendo orgamentos praticados por diferentes fornecedores, exame de valores em 

outras contratagdes do Poder Publico com objeto semelhante, precos constantes em 

Sistema de Registro de Precos, dentre outros meios, possibilitando a autoridade competente 

avaliar sobre as vantagens e a economicidade da contratagdo que se pretende levar a efe%tp. 

OOOO ——— OOOO 
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No presente caso, foi realizada a devida cotacdo de precos. Tal resultado 

consta na planilha do Setor de Compras presente no bojo deste processo. . 

Mister observar que o processo administrativo deve ser instruido com a 

previsdo dos recursos orgamentarios, identificando-se, para cada uma das requisicgées, as 

respectivas rubricas. Contudo, de conformidade com a jurisprudéncia do Tribunal de Contas 

da Unido (Acérdao _ 9. de Precos, a       

     

   

  

indicagéo da dote 

mo contrato. 

da assinatur2 do 

3.5. Da minuta ¢ 

/2000 e art. 89, 

incisos Vil e Vill d $0 licitatério deve 

ser instruido ¢ fa do contrato o 

© mesmo fora 

elaborado em Goes, portant... de 

prosseguimento da lici 

4. DA CONCLUSAO 

Diante do exposto, esta Procuradoria Juridica Municipal, abstraidas as 

questdes técnicas e resguardado o poder discriciondrio do gestor publico quanto a 

oportunidade e conveniéncia da pratica do ato administrativo, OPINAMOS pela aprovacao 
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da minuta do edital e seus respectivos anexos, bem como da minuta do contrato. Ainda, 

resta juridicamente possivel a continuidade do processo. (>) 

Conforme é sabido, o parecer juridico que se da nas contratagdes e 

licitages é meramente opinativo, nado estando a administracao vinculada ao parecer e 

obrigada a atendé-lo. 

    
DN se 
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