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PARECER JURIDO 

 

TRATA-SE DE PEDIDO DE PARECER JURÍDICO 

PRÉVIO SOLICITADO PELO PREGOEIRO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU PARA 

ANALISAR MINUTA DO EDITAL, TERMO DE 

REFERENCIA, MINUTA DA ATA E REGISTRO 

DE PREÇOS E MINUTA DE CONTRATO 

REFERENTE A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL PERMANENTE PARA CASA 

LEGISLATIVA. 

 

RELATÓRIO 

 

 

 Trata-se de Processo Administrativo licitatório nº XX/2020 de Pregão Eletrônico no Sistema 

Registro de Preços para eventual aquisição de Material Permanente para o patrimônio da Câmara 

Municipal de Moju visando atender a demanda de utilização, já que existe uma carência desse tipo 

de patrimônio no órgão legislativo.  

 Consta do processo Justificativa, minuta do edital do pregão eletrônico, minuta da ata de 

registro de preços, Minuta do Termo de Referência e minuta do contrato que serão analisados por 

esta Assessoria Jurídica nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei de Licitações, que 

determina a análise jurídica prévia dos processos de licitação em sua fase interna.  

 Ressalta-se que a presente análise é estritamente técnica jurídica, sendo a oportunidade e 

conveniência da aquisição desse material discricionariedade do Gestor Público. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

 Segundo a Lei do Pregão (nº 10.520/02) podem ser adquiridos por pregão eletrônico bens de 

uso comum e a aquisição de material permanente, conforme consta nas minutas ora analisadas, pode 

ser feita por pregão eletrônico, conforme possibilita o art. 1º e seu parágrafo único. 

 Ao se analisar o presente processo administrativo de licitação verifica-se que servirá para 

eventual aquisição desses materiais permanentes para Câmara Municipal de Moju, sendo que na 

minuta do Edital, da ata de registro de preços, do Termo de Referência e da minuta do contrato estão 

claramente especificados a quantidade e qualidade conforme especificação mercadológica, sendo 

assim considerados bens comuns. 
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Nos termos do § 1º da do art. 2º da Lei do Pregão este poderá ser realizado por meio de 

utilização de recursos de tecnologia da informação, sendo assim o presente pregão pode ser 

realizado em sua forma eletrônica. 

 O Processo Licitatório xx/2020 será realizado na modalidade Pregão do tipo menor Preço, 

sendo no Sistema de Registro de Preço que resultará numa ata de registro de preços para aquisição 

do material permanente, sendo assim, sob a égide do art. 1º e parágrafo único e § 1º do art. 2º da Lei 

10.520/02. 

 O presente pregão encontrada fundamento também no art. 2º inciso I do Decreto nº 3.931/01. 

Analisando a minuta do edital esta seguiu todas as cautelas recomendadas pela Lei 

10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93, como: I – Definição do objeto de forma 

clara e sucinta; II – Local a ser retirado o edital; III – Local, data e horário para abertura da sessão; 

IV – Condições para participação; V – Critérios para julgamento; VI – Condições de pagamento; 

VII – Prazo e condições para assinatura do contrato; VIII – Sanções para o caso de inadimplemento; 

IX – Especificações e peculiaridades da licitação. 

Existe no processo Justificativa plausível e termo de referência com todos os termos legais. 

Minuta da ata de registro de preços e minuta do contrato todos analisados e de acordo com a Lei. 

Assim, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei de licitações em análise jurídica 

prévia o presente procedimento licitatório nº xx/2020 é legal e pode ter seu seguimento para sua fase 

externa. 

 

PARECER 

 

 Por todo o exposto, esta Assessoria Jurídica Opina pela Legalidade do Processo Licitatório, 

até o presente momento em análise prévia nos termos do art. 38 parágrafo único art. 15 inciso II da 

Lei de Licitações, bem como art. 2º da Lei do Pregão, opinando também pela possibilidade de 

prosseguimento do processo com a deflagração da fase externa do certame, salvo melhor juízo.  

 

 É o parecer, s.m.j., que submeto à consideração superior. 

Moju 05 de Junho de 2020. 

 

 

Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Moju 

Camilo Cassiano Rangel Canto 
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