
 

 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PARECER JURÍDICO  

 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO 

ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS. 

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Santarém Novo – PMSN. 

DATA: 22/01/2021 

1. RELATÓRIO: 

Veio os autos a esta Assessoria Jurídica o processo administrativo nº 

00501001/21, pregão eletrônico SRP nº 001/2021-PMSN, processo licitatório nº 

9/2021-140101 para solicitação de parecer análise de minuta de edital e anexos 

para fins de abertura de processo de licitação cujo objeto é sobre a ‘’constituição 

de Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de 

combustíveis (gasolina, diesel) e recarga de gás GLP e vasilhames para o 

acondicionamento de gás liquefeito, para abastecimento’’, visando suprir as 

necessidades de prédios públicos, carros e máquinas oficiais das Secretarias, 

Fundos Municipais e da Prefeitura Municipal de Santarém Novo. 

A modalidade escolhida foi a de Pregão Eletrônico – SRP, tendo como 

legislação pertinente a Lei nº 10.520/02, Decreto nº 7892/2013, Lei nº 8078/90, 

Decreto nº 10024/19, Lei Complementar nº 123/03 dentre outras. 



 

 

 

 

É o Relatório, passa-se ao parecer opinativo. 

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

Como é conhecido, os bens de interesse da Administração devem ser por 

ela adquiridos por meio de licitação, ressalvadas situações legais específicas, 

observado o teor do inciso XXI do artigo 37 da Constituição e na Lei nº 

8.666/1993. 

A licitação tem, pois, natureza instrumental e se destina a viabilizar o 

provimento de alguma necessidade da Administração, cuja concretização dos 

seus fins institucionais é capaz de proporcionar a satisfação do interesse público.  

Há diversas modalidades licitatórias, que importam em procedimentos 

administrativos e instrumentos jurídicos distintos, cuja adoção em cada caso 

concreto depende do objeto a ser adquirido e dos valores envolvidos, em linhas 

gerais.  

Para a hipótese de aquisição de bens comuns, independentemente de 

valor, a modalidade licitatória adequada é o pregão previsto na Lei nº 

10.520/2002, sendo obrigatória a utilização de sua forma eletrônica nos termos 

do Decreto nº 10.024/2019, salvo em caso de manifesta inviabilidade.  

Confira-se o disposto no artigo 1º da Lei e o artigo 1º do Decreto, in verbis: 

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser 

adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida 

por esta Lei. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços 

comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos 

padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no  



 

 

 

 

mercado.  

Art. 1º Este Decreto regulamenta a licitação, na modalidade de 

pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a 

contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns 

de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no 

âmbito da administração pública federal. § 1º A utilização da 

modalidade de pregão, na forma eletrônica, pelos órgãos da 

administração pública federal direta, pelas autarquias, pelas 

fundações e pelos fundos especiais é obrigatória. 

De outro lado, as aquisições de bens devem ser preferencialmente 

realizadas por meio do sistema de registro de preços - SRP, que consiste em 

procedimento previsto no artigo 15, II, da Lei nº 8.666/1993, destinado ao registro 

formal de preços com o propósito de futuras contratações, nas hipóteses de 

contratações frequentes, entregas parceladas ou em regime de medida ou 

tarefa, que sirvam a mais de um órgão ou entidade ou ainda quando não for 

possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração, 

sendo regulamentado pelo Decreto nº 7.892/2013. Confira-se: 

(...) II - ser processadas através de sistema de registro de 

preços; (gn) 

Logo, no caso da necessidade de aquisição de bens comuns por meio de 

pregão eletrônico, a Administração deve justificar expressamente o emprego ou 

não do SRP, promovendo, em caso positivo, o procedimento de Intenção de 

Registro de Preços - IRP previsto no artigo 4º do Decreto nº 7.892/2013, que 

pode deixar de ser adotado mediante justificativa, particularmente quando a 

licitação não admitir a participação de outros órgãos ou entidades.  

O SRP não deve ser motivado, vale ponderar, pela mera inexistência de  



 

 

 

 

dotação orçamentária, sem que estejam presentes as condições que lhe sejam 

determinantes. 

As aquisições ainda dependem de previsão de dotação orçamentária 

necessária para cobrir as despesas a serem geradas, observado o disposto no 

artigo 14 da Lei nº 8.666/1993, dentre outros diversos dispositivos legais (v.g. 

artigos 38, 55, V e 57 da Lei nº 8.666/1993, artigo 30 do Decreto nº 93.872/1986 

etc.). Confira-se:  

Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada 

caracterização de seu objeto e indicação dos recursos 

orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do 

ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.  

 Desse modo, sob a perspectiva da estimativa dos custos e antes de ser 

aberta a fase externa da licitação, cumpre ao ordenador de despesas indicar a 

existência de dotação orçamentária, providência somente dispensada na 

hipótese da adoção do SRP, na forma prevista no § 2º do artigo 7º do Decreto 

nº 7.892/2013, in verbis:  

Art. 7º (omissis) (...) § 2º Na licitação para registro de preços não 

é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será 

exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento 

hábil.. 

Passamos agora a analisar a minuta do edital. O Edital é o ato 

administrativo unilateral que fixa as regras de licitação e do futuro contrato, seu 

objetivo é convocar os interessados em contratar com a Administração, 

proporcionando-lhes oportunidade isonômica de participação no certame. 

Atente-se, portanto, que as regras estabelecidas no edital devem ser 

rigorosamente obedecidas tanto pela Administração como pelos licitantes, em 



 

 

 

 

 razão do princípio da vinculação ao edital. 

Pelo que se infere da minuta apresentada à análise, deve atender às 

exigências arroladas no art. 40, da Lei n. 8.666/93, observando, ainda: a) 

especificação ou descrição do objeto, que explicitará o conjunto 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; b) estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo 

órgão gerenciador e órgãos participantes; c) estimativa de quantidades a serem 

adquiridas por órgãos não participantes, observado o disposto no § 4º do art. 22, 

no caso de o órgão gerenciador admitir adesões; d) quantidade mínima de 

unidades a ser cotada, por item, no caso de bens; e) condições quanto ao local, 

prazo de entrega, forma de pagamento, e nos casos de serviços, quando cabível, 

frequência, periodicidade, características do pessoal, materiais e equipamentos 

a serem utilizados, procedimentos, cuidados, deveres, disciplina e controles a 

serem adotados; 

Além disso, deve observar também: e) prazo de validade do registro de 

preço; f) órgãos e entidades participantes do registro de preço; g) penalidades 

por descumprimento das condições; h) realização periódica de pesquisa de 

mercado para comprovação da vantajosidade. 

Quanto ao objeto, observamos que está identificado de forma precisa e 

objetiva, com indicação quantitativa apurada a partir de histórico de consumo da 

Prefeitura Municipal de Santarém Novo, contendo informações suficientes sobre 

a forma, local e prazos de entrega, sendo acompanhado da minuta da Ata de 

Registro de Preços. Além disso, utiliza-se de nomenclaturas e termos 

notoriamente reconhecidos pelo mercado, onde está descrito somente aquilo 

que for fundamental e indispensável para a Administração, sem direcionar a um 

modelo/material específico. 



 

 

 

Em relação as exigências de habilitação, observamos na minuta de edital 

que a Administração está examinando o objeto a ser licitado e os requisitos de 

habilitação a serem apresentados, levando em consideração o vulto e/ou a 

complexidade, sem entender como algo excessivo.  

Além disso, a minuta de Edital também prevê adequadamente sobre o local 

e a forma de entrega do material. 

Não podemos esquecer também que é preciso se atentar para o prazo 

mínimo de 8 dias úteis, contado a partir da publicação de aviso para a 

convocação dos interessados na licitação, para a apresentação das propostas, 

nos termos art. 25, do Decreto Federal nº 10.024/2019. 

Destarte, a melhor orientação é no sentido de APROVAÇÃO da minuta de 

edital de pregão em sua forma eletrônica. 

3. CONCLUSÕES 

Diante do exposto, este parecer sintetiza e consolida o melhor 

entendimento sobre licitação e pregão, que tem como objeto ‘’Constituição de 

Registro de preços para a contratação de empresa para fornecimento de 

combustíveis (gasolina, diesel) e recarga de gás GLP e vasilhames para o 

acondicionamento de gás liquefeito, para abastecimento’’, visando suprir as 

necessidades de prédios públicos, carros e máquinas oficiais das Secretarias, 

Fundos Municipais e da Prefeitura Municipal de Santarém Novo. 

 Nesse sentido, nossa orientação é pela APROVAÇÃO da minuta de edital. 

É o parecer. 

Santarém Novo– PA, 22 de janeiro de 2021. 



 

 

 

 

 

DAVI FERNANDO GAMA DA COSTA 

Advogado – OAB/PA nº 28.116 
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