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PARECER JURIDO 

 

 

TRATA-SE DE PEDIDO DE PARECER JURÍDICO 

PRÉVIO SOLICITADO PELO PREGOEIRO DA 

CÂMARA PARA ANALISAR MINUTA DO 

EDITAL, TERMO DE REFERENCIA, MINUTA 

DA ATA E REGISTRO DE PREÇOS E MINUTA 

DE CONTRATO REFERENTE A EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE E DE 

INFORMÁTIVA PELA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MOJU. 

 

 

RELATÓRIO 

 

 

 Foi enviado para esta Assessoria Jurídica pelo Pregoeiro da Câmara Municipal de Moju 

Justificativa, Minuta do edital, Termo de referência, minuta Ata de Registro de Preços e Minuta do 

Contrato do Pregão que será realizado para aquisição de material de expediente e de informática  

visando atender a demanda da Câmara Municipal. 

 Trata-se de Processo Administrativo Licitatório nº 03/2020, Licitação 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 material de expediente e de informática. 

 Todos os documentos mencionados como Justificativa, Minuta do Edital, Termo de 

Referência, Minuta da Ata de Registro de Preços e Minuta do Contrato foram analisados por esta 

Assessoria Jurídica e verificou-se o cumprimento das exigências legais, tendo o objeto da licitação 

sido bem delimitado e definido para os fins legais. 

 O presente parecer jurídico visa atender o requisito legal disposto no parágrafo único do art. 

38 da Lei de Licitações, sendo um parecer prévio onde se analisa se os procedimentos legais 

internos do processo licitatório estão sendo obedecidos pelos responsáveis pelo trâmite da Licitação. 

 Lembra-se que aqui se trata de análise jurídica ficando a cargo do Gestor da casa a análise de 

conveniência e oportunidade sobre a celebração de futuro contrato administrativo. 

  

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

especificações comuns de mercado. 

 Já o § 1º da do art. 2º dispõe que o pregão poderá ser realizado por meio de utilização de 

recursos de tecnologia da informação. Assim, verifica-se que a aquisição de material de expediente e 

de informática podendo ser considerados como bens comuns e sua aquisição pode se dá por pregão 

eletrônico. 

Para Marçal Justen Filho, a definição trazida pela Lei é insuficiente, uma vez que tanto 

bens/serviços comuns quanto incomuns obrigatoriamente serão descritos objetivamente pelo edital: 

 

Entende o autor que a expressão “bem ou serviço comum” trata-se de um conceito 

jurídico indeterminado, onde se encontra três situações distintas: a zona de certeza 

positiva (onde, inquestionavelmente, o bem ou serviço será comum, o que ocorre na com a 

maior parte dos bens que se enquadram no âmbito de ‘material de consumo’). 

 

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 03/2020 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 gêneros alimentícios, dessa forma, sob a égide do art. 1º e parágrafo único e § 1º do art. 2º da Lei 

10.520/02. 

 O Sistema de Registro de Preços encontra respaldo no art. 15 inciso II da Lei de Licitações 

sendo regulamentado pelo art. 2º inciso I do Decreto Federal 7.892/2013 e definido como conjunto 

de procedimentos para registro formal de preços relativos à aquisição de bens para contratações 

futuras, como é a do presente caso que servirá para aquisição futura de gêneros alimentícios durante 

o ano de 2020 pela Câmara Municipal de Moju. 

 Conforme determinações legais o Sistema de Registro de Preços pode ser adotado para 

realizar licitações na modalidade de pregão eletrônico do tipo menor preço como no presente caso. 

O Termo de referência e outros documentos atende aos requisitos da Súmula 177 de Tribunal de 

Contas da União – TCU. 

Verifica-se também que no presente caso está adequada e atende os requisitos legais sobre a 

caracterização do objeto da licitação, nos termos do art. 14 da Lei de licitações. 
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Vale destacar que a Ata é uma previsão, uma possibilidade. O órgão não é obrigado a 

comprar aquela quantidade estimada. E ainda, pode comprar de forma fracionada, ou seja, em 

parcelas menores, sendo essa possibilidade de ampla vantagem para o Órgão Público. 

 Os elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de 

orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado da região onde será executado 

o objeto, a definição dos métodos e o prazo de execução do objeto também está claro no Termo de 

Referência e no processo como um todo. 

O Sistema de Registro de Preços é um banco de preços decorrente de uma licitação específica 

para este fim que no presente caso é o pregão o que permite obter os bens quando e se for necessário. 

 

Segundo Jacoby Fernandes em Doutrina sobre o tema assim se manifesta:  

 

“O SRPP permite a atualização periódica do conteúdo da ata de registros de preços. Nesse 

documento vinculativo, com características de compromisso para futura contratação, registram-

se os preços, órgãos participantes, fornecedores, as condições, conforme disposições do 

instrumento convocatório e as propostas apresentadas pelos licitantes. Posto isso, a 

Administração Pública poderá contratar de acordo com suas necessidades e não necessariamente 

após a homologação do certame.”. 

  

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. 

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 em 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 
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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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