
 

 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

PARECER JURÍDICO 

 

EMENTA: LICITAÇÃO. FASE INTERNA. MINUTA 

EDITAL. PREGÃO. PARECER FAVORÁVEL A 

LEGALIDADE DA MINUTA DE EDITAL E A 

REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO. 

 

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Santarém Novo.  

Comissão Permanente de Licitação – CPL. 

 

ASSUNTO: Análise jurídica da minuta de edital e anexos de Licitação na 

modalidade Pregão – tipo menor preço. 

 

1- RELATÓRIO: 

Veio a esta Assessoria, para análise jurídica, sobre a legalidade da minuta 

de edital no procedimento da licitação em exame, em sua fase interna, na 

modalidade Pregão, visando à constituição de registro de preços para 

‘’CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 

MÁQUINAS E VEICULOS LEVES, UTÍLITÁRIOS E VEÍCULOS DE CARGA, 

SEM CONDUTOR E/OU OPERADOR, DESTINADAS NA UTILIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO E SUAS 

SECRETÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 

QUANTIDADES ESTIMADAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, 

ANEXO I DO EDITAL. 

 



 

 

 

 

Consta nos autos, que o processo passou pelas autorizações necessárias 

das autoridades competentes, pela colheita de valores de mercado dos objetos 

a serem licitados, pela elaboração de minuta de edital e seus anexos (termo de 

referência, minuta do contrato, dentre outros). 

Por fim, verificou-se a obediência aos prazos e aos procedimentos fixados 

em lei. 

 Este é o breve relatório. 

2- FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

 

Antes de proceder com a análise jurídica dos presentes autos, é válido 

tecer alguns esclarecimentos acerca dos limites do Parecer Jurídico em 

processo licitatório.  

Inicialmente, registre-se que o exame jurídico prévio das minutas de editais 

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

trata o parágrafo único do artigo 38, da Lei ne 8.666/93, é exame "que se 

restringe à parte jurídica e formal do instrumento, não abrangendo a parte 

técnica dos mesmos." (TOLOSA FILHO, Benedito de. Licitações: Comentários, 

teoria e prática - Lei ns 8.666/93. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 119). 

Ressalte-se que o parecer jurídico visa informar, elucidar ou sugerir 

providências administrativas a serem estabelecidas nos atos da Administração, 

de sorte a possibilitar a sua reformulação a partir de orientações expedidas pela 

Assessoria Jurídica da Administração. 

A elaboração das minutas, seu exame e aprovação pela Assessoria 

Jurídica integram a chamada fase interna do processo administrativo de 

contratação, consistindo no último ato de tal fase, posto que, após a análise 

jurídica, o edital será devidamente publicado. 

Cumpre esclarecer, também, que toda verificação desta Assessoria 

Jurídica tem por base as informações prestadas e a documentação encartada 

nos autos pelos órgãos competentes e especializados da Administração Pública 

Portanto, têm-se as informações constantes nos autos como sendo de 

ordem técnica, dotadas de verossimilhanças, pois não possui a Assessoria 



 

 

 

 

 Jurídica o dever, os meios ou sequer a legitimidade de deflagrar investigações 

para aferir o acerto, a conveniência e a oportunidade dos atos administrativos a 

serem realizados, impulsionados pelo processo licitatório. 

Toda manifestação desta Assessoria Jurídica expressa posição 

meramente opinativa sobre a contratação em tela, não representando prática de 

ato de gestão, mas sim uma aferição técnico-jurídico-formal que se restringe a 

análise dos aspectos de legalidade nos termos do inciso VI do artigo 38 da Lei 

na 8.666/93, aferição que, inclusive, não abrange o conteúdo de escolhas 

gerenciais específicas ou mesmo elementos que fundamentaram a decisão 

contratual do administrador em seu âmbito discricionário. 

Tal exame e aprovação são obrigatórios em face da lei, mas não vinculam 

o gestor público, que poderá discordar das orientações traçadas pela assessoria 

jurídica, desde que fundamente sua decisão. 

Por fim, ressaltamos eventual aprovação da minuta do edital, do contrato e 

seus anexos, permite apenas o prosseguimento do feito, que culminará com a 

sessão de recebimento e julgamento das propostas comerciais / de preços, e, 

num último ato, a adjudicação do objeto pelo pregoeiro, mas não permite atos 

posteriores, de modo que eventual homologação e a contratação em si 

dependem única e exclusivamente da "vontade" do administrador, posto que 

decorrem da oportunidade e conveniência. 

As obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante 

processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, ressalvados os casos especificados na legislação. Nesse sentido 

é a redação do artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988. 

Para regulamentar e fazer cumprir o mencionado dispositivo constitucional 

editou-se a Lei 8.666/1993, conhecida por Lei Geral de Licitações, a Lei 

10.520/02, que instituiu a modalidade licitatória do Pregão, além de outras que 

tratam de casos específicos, mas que, por não terem relação com o objeto da 

presente licitação, deixamos de mencionar. 

Analisando os autos, verifica-se tratar de procedimento licitatório na 

modalidade Pregão Eletrônico, nos termos do Decreto nº 10.024/2019 razão  

 



 

 

 

 

pela qual analisaremos a regularidade jurídico-formal do presente à luz das 

legislações supramencionadas. 

A análise da minuta de edital será conduzida à luz da legislação aplicável 

ao presente caso, qual seja Lei nº 8.666/93 e a Lei nº 10520/02. Nesse viés, a 

Lei 8.666/93 estabeleceu em seu art. 40 critérios mínimos de exigências que 

deverão ser contemplados na minuta do edital. 

Destarte, da análise da minuta do Edital verifica-se referente ao 

procedimento Administrativo n° 00501002/21: o número de ordem em série 

anual atribuído pela CPL no termo de autuação; o nome da repartição 

interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da 

licitação, a menção de que será regida por esta Lei, campo com o local, dia e 

hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da 

abertura dos envelopes. 

Além disso o objeto da licitação, em descrição sucinta e clara, prazo e 

condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como 

previsto no art. 64 desta Lei, para execução do contrato e para entrega do objeto 

da licitação, sanções para o caso de inadimplemento, local onde poderá ser 

examinado e adquirido o termo de referência, condições para participação na 

licitação, em conformidade com os arts.27 a 31 desta Lei, critério para 

julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos, Iocais, horários e 

códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão 

fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às 

condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu 

objeto, o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, 

condições de pagamento, outras indicações específicas ou peculiares da 

licitação. 

Ademais, as exigências de anexos (parágrafos do artigo 40) também foram 

devidamente atendidas. 

Conforme mencionado anteriormente, o parecer desta Assessoria jurídica 

limita-se a análise dos aspectos formais. Nesse viés, no que tange à análise da 

minuta de edital, todas as exigências foram devidamente atendidas. 

 



 

 

 

 

O artigo 1° do Decreto n° 10.024/19 regulamenta que o pregão na 

modalidade 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.  

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. 

Ainda no Artigo 1° em seu parágrafo 3° do referido Decreto, esclareceu 

que para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns pelos entes 

federativos, com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências 

voluntárias, tais como convênios e contratos de repasse, a utilização da 

modalidade de pregão, na forma eletrônica será obrigatória. 

§ 3º  Para a aquisição de bens e a contratação de serviços 

comuns pelos entes federativos, com a utilização de recursos da 

União decorrentes de transferências voluntárias, tais como 

convênios e contratos de repasse, a utilização da modalidade de 

pregão, na forma eletrônica, ou da dispensa eletrônica será 

obrigatória, exceto nos casos em que a lei ou a regulamentação 

específica que dispuser sobre a modalidade de transferência 

discipline de forma diversa  as contratações com os recursos do 

repasse. 

O Artigo 3° do Decreto n 10.024/2019, considera como serviços comuns 

aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do 

mercado. 

Art. 3º  Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 

II - bens e serviços comuns - bens cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos 

pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais 

do mercado; 

Com essa definição, podemos afirmar tranquilamente, que bens e 

serviços comuns são aqueles que não demandam significativas exigências 

técnicas e que podem ser encontrados com facilidade no mercado. 



 

 

 

 

Desta feita, a modalidade escolhida se amolda ao Princípio da Legalidade, 

do Decreto n° 10.024/2019, tendo em vista que os bens a serem licitados 

enquadram-se no conceito de comuns. 

No que tange ao Sistema de Registro de Preços, dispõe o Artigo 3º do 
Decreto Nº 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços 
previsto no Art. 15 da Lei nº 8.666/93, que: 

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas 

seguintes hipóteses: 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver 

necessidade de contratações frequentes; 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de 

entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados 

por unidade de medida ou em regime de tarefa; 

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação 

de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, 

ou a programas de governo; ou 

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir 

previamente o quantitativo a ser demandado pela 

Administração. 

 

Ainda na Lei na 8.666/93, em seu art. 15, o legislador determina que as 

compras, sempre que possível deverão ser processadas através de sistema de 

registro de preços, que esse deverá ser precedido de ampla pesquisa de 

mercado, cujos preços registrados serão publicados trimestralmente na 

Imprensa Oficial, bem como previu outras normas gerais sobre o SRP. 

O doutrinador Marçal Justen Filho, na obra "Comentários à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos", da Editora Dialética, 2005, à p. 44, 

define que Registro de Preço é um contrato normativo, constituído como um 

cadastro de produtos e fornecedores, selecionados mediante licitação, para 

contratações sucessivas de bem e serviços, respeitados lotes mínimos e outras 

condições previstas no edital. Nesse sentido, a natureza jurídica do registro de 

preço é contratual, uma vez que as condições pactuadas são vinculantes para a 

Administração Pública e particulares, nas futuras contratações. 



 

 

 

 

Em outro diapasão, o autor Sidney Bittencourt, na obra "Licitação de 

Registro de Preços", da Editora Temas & Idéias, 2003, à p. 47, ensina que a 

SRP não é uma licitação, mas sim um mecanismo para sua implantação. E 

acrescenta: Trata-se, no dizer da norma, de um conjunto de procedimentos. 

A Lei nº 10.520/02 instituiu, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios a modalidade de licitação denominada Pregão, para aquisição de 

bens e serviços comuns. 

Diferentemente da Lei de Licitações, onde a eleição da modalidade de 

licitação cabível, a rigor, opera-se por meio da análise do valor estimado para a 

contratação, o pregão, nos termos do que dispõe o caput do artigo primeiro, da 

Lei no 10.520/02, destina-se à aquisição de bens e serviços comuns, qualquer 

que seja o valor estimado para a contratação. O pressuposto legal para o 

cabimento do pregão, destarte, é a caracterização do objeto do certame como 

"comum". 

É importante frisar que o Sistema de Registro de Preços - SRP não é uma 

modalidade de licitação como as previstas no art. 22 da Lei n° 8.666/1993 e no 

art. 1° da Lei n°.10.520/02 e sim uma maneira de realizar aquisições de bens e 

contratações de serviços de forma parcelada, para atendimento a mais de um 

órgão ou entidade, ou a programas de governo, dentre outras possibilidades 

prevista no Decreto 7.892/2013 onde a Administração Pública não fica obrigada 

a contratar. 

Assim, resta claro que estão presentes a legalidade para que o 

procedimento seja realizado na modalidade Pregão Eletrônico, mediante 

Sistema de Registro de Preços. 

No que concerne a minuta do contrato, esta deve seguir as regras previstas 

pelo art. 55 da Lei nº 8.666/93. No anexo da minuta de edital em análise, prevê 

as cláusulas contratuais relacionadas no corpo da minuta.  

No que diz respeito à minuta contratual, verificamos que estão atendidos 

os requisitos exigidos pela Lei, no supramencionado artigo, a saber: o objeto e 

seus elementos característicos, o regime de execução ou a forma de 

fornecimento, o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 

 



 

 

 

 

 

 periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária 

entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento. 

Além disso, são requisitos necessários os prazos de início de etapas de 

execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, 

conforme o caso, o crédito pelo qual correrá a despesa, as garantias oferecidas 

para assegurar sua plena execução, os direitos e as responsabilidades das 

partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas, os casos de rescisão, 

o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 desta Lei as condições de importação. 

Por fim, também visualizamos a vinculação ao edital de licitação, à 

proposta do licitante vencedor, a legislação aplicável à execução do contrato e 

especialmente aos casos omissos, a obrigação do contratado de manter, 

durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, o foro competente para dirimir qualquer questão contratual. 

Desta forma, entendemos que a minuta do contrato contém as exigências 

previstas no artigo supracitado. 

Pois bem, diante do que consta dos autos estão presentes os requisitos 

necessários ensejadores do prosseguimento do processo licitatório em apreço, 

dando o mais amplo acesso aos interessados à disputa pela contratação 

presente, portanto, o dever de realizar a melhor contratação possível, dando 

tratamento igualitário a todos os possíveis contratados, sempre em busca da 

melhor oferta para a Administração. 

Assim, alertamos ainda que deve ser providenciada a publicação do aviso 

do edital nos diários oficiais da União, imprensa oficial do Estado, do Município 

e no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade promotora da licitação, além 

do átrio na Prefeitura Municipal, em virtude da ausência de Imprensa Oficial no 

município, em prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis anteriores a data marcada 

para a sessão de recebimento de Propostas e  de Habilitação, bem como a 

inserção dos arquivos no Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de Contas dos 



 

 

 

 

 Municípios do Estado do Pará, TCM-PA e disponibilização do edital no sistema 

de compras onde  pretende-se realizar a licitação na forma eletrônica. 

Desta feita o procedimento Administrativo ora em análise está embasado 

nos artigos da lei de regência, estando assim dentro dos limites da legalidade. 

3- CONCLUSÃO: 

Ante todo o exposto, à luz das disposições normativas pertinentes, hipótese 

em que configurando assim o interesse público e a preservação de seu 

patrimônio, temos que o certame deverá ser engendrado sob a modalidade já 

referida. 

Tomando-se como parâmetro a licitação pela modalidade Pregão na forma 

eletrônica, acostada ao processo, manifestamo-nos, portanto, favoráveis à 

legalidade da minuta do edital e anexos e a realização do certame nessa 

modalidade para ‘’CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEICULOS LEVES, UTÍLITÁRIOS E VEÍCULOS 

DE CARGA, SEM CONDUTOR E/OU OPERADOR, DESTINADAS NA 

UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTARÉM NOVO E SUAS SECRETÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS DESCRITAS 

NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. 

 É o parecer,  

 

Santarém Novo/PA, 22 de janeiro de 2021. 

 

 

 

DAVI FERNANDO GAMA DA COSTA 

Advogado – OAB/PA nº 28116. 
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