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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 

COMPUTADOREA TIPO NOTEBOOK PARA 

CASA DE LEIS. 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO 

 

 

 Trata-se de Processo Administrativo licitatório nº 04/2020 de Pregão Eletrônico no Sistema 

Registro de Preços para eventual aquisição de Computadores portáteis do tipo notebook pela 

Câmara Municipal de Moju visando atender a demanda dos vereadores da casa no atual momento 

que se vive de Pandemia de Covid-19, já que os trabalhos desses vereadores, incluindo as sessões 

ordinárias estão sendo realizadas no formato on line. 

 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.  

 Por oportuno, importante ressaltar que a presente análise é estritamente técnica jurídica, 

sendo que o juízo de discricionariedade e oportunidade cabe ao Gestor Público. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

 O art. 1º da Lei 10.520/02 estabelece que para aquisição de bens e serviços de bens comuns 

poderá ser adotada a modalidade pregão. O parágrafo único do art. 1º dispõe que consideram-se bens 

comuns aqueles cujos padrões de qualidade possam ser objetivamente definidos pelo Edital e por 

especificações comuns de mercado. 
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 Ao se analisar o presente processo administrativo de licitação verifica-se que servirá para 

eventual aquisição de notebooks 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 os requisitos técnicos e tecnológicos dos computadores que poderão ser adquiridos 

pela Câmara no pregão a ser realizado. 

 Com a definição completa do objeto atendendo aspectos mercadológicos dos computadores, 

tais equipamentos podem ser enquadrados como de uso comum. 

O § 1º da do art. 2º dispõe que o pregão 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. 

De acordo com o Acórdão 6349/2009 Segunda Câmara (Sumário) – TCU: De acordo com a 

Lei nº 10.520/2002, bens ou serviços comuns são aqueles cujos padrões de desempenho e de 

qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 

mercado. 

 O Processo Licitatório 04/2020 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 

de computadores notebooks, sendo assim, sob a égide do art. 1º e parágrafo único e § 1º do art. 2º da 

Lei 10.520/02. 

 A Doutrina sobre o tema é pacífica sobre o tema:  

 

Superação de contingenciamentos orçamentários, afastamento de fracionamento ilegal de 

despesas, precato de colaboração entre órgãos administrativos em fraude à licitação, 

pluralidade de aquisições just-in-time1, de modo a prevenir a formação de estoques 

ociosos, são temas para os quais o adequado manejo do Sistema de Registro de Preços 

habilita a Administração Pública comprometida com eficiência e eficácia. Jessé Torres 

Pereira Junior Marinês Restelatto Dotti  

 

Já o art. 2º do Decreto nº 3.931/01 elenca as hipóteses em que a Administração Pública deve, 

preferencialmente, realizar licitação para a formação do registro de preços sendo que no parágrafo 

único está a possibilidade de se comprar equipamentos de informática pelo SRP por Pregão 

Eletrônico. In verbis: 

Parágrafo único. Poderá ser realizado registro de preços para contratação de bens e 

serviços de informática, obedecida a legislação vigente, desde que devidamente 

justificada e caracterizada a vantagem econômica. 
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Com efeito, a Lei n. 8.666/1993 não faz vedação à utilização do SRP para a contratação de 

serviços, em que pese ser expressa quanto à obrigatoriedade para a aquisição de compras, sempre 

que a utilização de tal sistema mostrar-se possível: (Acórdão nº 1.487/2007, Plenário, Rel. Min. 

Valmir Campelo. Processo TC nº 008.840/2007-3). 

Com relação 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 02/2020 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 da Lei de 

Licitações, 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 01 de Junho de 2020. 

 

 

 

Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Moju 

Camilo Cassiano Rangel Canto 

OAB/PA nº 14.011 
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