
 

 

 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU 
PALÁCIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO 

 

 
 

 
Travessa da Saudade Nº 150 CEP.: 68.450-000 – Telefax.: (091) 3756-1151 – Moju - PA 

CNPJ.: 22.942.791/0001-01    E-mail: camaramoju@ig.com.br 

 

 

PARECER JURÍDICO 04/2021 

 
 

PARECER JURÍDICO SOBRE O PROCESSO DE 
LICITAÇÃO 022021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
02/2021 CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS 
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA E UTENSÍLHOS DE COZINHA  PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU. 

 
 
RELATÓRIO 
 
 Veio para esta Assessoria Jurídica Processo Administrativo nº 022021, 

pregão Eletrônico nº 02/021 que visa o Registro de Preço para eventual aquisição 

de material de limpeza e utensílios de cozinha e para análise da legalidade da 

fase prévia de acordo com o art. 38 inciso VI da Lei de Licitações. 

 Consta do Processo pedido de Abertura de abertura de processo licitatório 

para Registro de Preços para aquisição de material de higiene e utensílios de 

cozinha.  

Após consta termo de referência, Cotações enviadas por empresas para o 

setor de licitações da Câmara, Mapa Comparativo de Preços e autorização da 

presidência da casa para abertura de procedimento administrativo para realização 

de licitação visando adquirir material de expediente futuramente. Processo 

autuado pelo Pregoeiro.  

 Consta ainda Edital, Minuta da ata de registro de preços e minuta do 

contrato. 

 Após, por despacho do Pregoeiro o processo foi encaminhado para esta 

Assessoria Jurídica. 
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Fundamentação 

 

Esta Assessoria Jurídica cumpre sem papel de assessoramento técnico 

jurídico da Câmara Municipal de Moju, sendo este parecer meramente opinativo, 

sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos 

relativos a conveniência e oportunidade da prática dos atos administrativos, estes 

reservados à esfera discricionária do gestor público, tampouco examinar questões 

de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira, salvo 

hipóteses anormais.  

A opinião técnica apresentada não é vinculante para o gestor público, o qual 

pode, de forma justificada, adotar orientação contrária ou diversa daquela 

emanada por esta Consultoria Jurídica. Dessa forma, este parecer se restringe 

aos parâmetros da Lei de Licitações. 

No presente caso a Câmara Municipal de Moju visa adquirir materiais de 

higiene e limpeza, por meio de Pregão Eletrônico tipo registro de preços. Segundo 

dispõe o art. 1º da Lei 10.520/02 é possível se adquirir por pregão eletrônico de 

bens comuns, como podem ser caracterizados itens de higiene e limpeza.  

Abaixo segue Jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado do Mato 

Grosso do Sul sobre a regularidade do pregão eletrônico para se adquirir itens de 

higiene e limpeza: 

 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE ELIMPEZA. 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. REGULARIDADE E LEGALIDADE. Tratam os Autos do 
Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 009/2014, realizado pela 
Prefeitura Municipal de Bonito, visando a aquisição de materiais de limpeza, higiene, 
desinfecção e utensílios domésticos para atender a demanda do município. Examina-se, 
no momento, a legalidade, regularidade, economicidade e legitimidade do procedimento 
licitatório na modalidade Pregão Presencial, abrangendo a 1ª fase. A Equipe Técnica da 
6ª ICE emitiu o Termo de Intimação INT - 13468/2014 (Peça 18) para que o Ordenador de 
Despesas encaminhe os seguintes documentos: 1. Atas; 2. Relatórios; 3. Diligências e 
deliberações da comissão julgadora; Devidamente intimado, o Prefeito Municipal, Sr. 
Leonel Lemos de Souza Brito, respondeu a intimação, encaminhando a documentação 
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que entendeu como necessário (Peça 22).Retornando os Autos à Equipe Técnica, esta, 
em sede de Análise ANA-6ICE-14016/2014 (Peça 24), constatou que os documentos 
apresentados satisfazem as exigências legais pertinentes ao pactuado. A modalidade 
Licitatória de Pregão foi realizada de acordo com a Lei que instituiu normas para as 
licitações da Administração Pública, Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, bem como, o 
objeto pactuado encontram-se inserido nas Tabelas de Classificação de Bens e Serviços 
Comuns, para fins de realização de licitação por Pregão. Ao final, opina, no seguinte 
sentido:...- Pela regularidade e legalidade do Procedimento Licitatório Pregão Presencial 
nº 009/2014 (1ª fase) nos termos do Art. 120, I, do Regimento Interno do Tribunal de 
Contas, aprovada pela Resolução Normativa TC/MSnº 76/2013, e encaminhamos o 
presente caderno processual ao Ministério Público de Contas, para manifestação nos 
termos do Art. 110 § 4º, II, do mesmo Diploma Legal....Encaminhados os Autos para o 
Ministério Público de Contas, em sede de Parecer PAR-MPC - GAB.3 
DR.JAC/SUBSTITUTO-4661/2015 (Peça 17), opina que esta Corte de Contas adote o 
seguinte julgamento:...- Pela legalidade e regularidade do processo licitatório, nos 
termos do artigo59, inciso I, da Lei Complementar n. 160/2012, combinado com o artigo 
120inciso I, a, e artigo 122, incisos I e II, ambos do regimento Interno aprovado pela 
Resolução Normativa n. 76, de 11 de dezembro de 2013....É o Relatório. Passo a DECIDIR. 
Concluiu-se da leitura dos autos que a Equipe Técnica da 6ª ICE e o representante do 
Ministério Público de Contas corroboram seus entendimentos, opinando pela 
regularidade e legalidade das fases ora analisadas. Sendo assim, analisando 
detidamente os Autos, verifico que, de fato, o procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial nº 009/2014, foi realizado de acordo com a lei que instituiu normas 
para licitações da Administração Pública, Lei nº 8666/93.Cumpre reconhecer que, na 
forma em que se apresenta o procedimento licitatório realizado pela Prefeitura Municipal 
de Bonito, foram cumpridas as exigências legais, merecendo a chancela de aprovação 
nesta Corte Fiscal. Logo, ao examinar a documentação apresentada, acolho os 
posicionamentos formulados pela Equipe Técnica da 6ª ICE e pelo Ministério Público de 
Contas e, com fulcro no inciso IV, do art. 10, do Regimento Interno desta Corte de Contas, 
DECIDO no seguinte sentido: Pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório 
na modalidade e Pregão Presencial nº 009/2014 (1ª fase), nos termos do artigo 59, inciso 
I, da Lei Complementar nº 160/2012, c/c o artigo 120, inciso I, alínea a, daResolução 
Normativa TC/MS nº 76, de 11 de dezembro de 2013;Determinar a remessa dos autos à 
Inspetoria competente para análise e acompanhamento das fases seguintes, e; 
Comunicar o resultado do julgamento aos responsáveis, com base no artigo50 da Lei 
Complementar nº 160/2012;É como DECIDO. Campo Grande/MS, 02 de outubro de 
2015.Conselheira Marisa Serrano jR E L A T O R A (TCE-MS - PROCESSO LICITATÓRIO 
ADM: 62342014 MS 1.487.377, Relator: MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO, Data 
de Publicação: Diário Oficial do TCE-MS n. 1290, de 18/03/2016) 

 

O pregão eletrônico foi regulamentado recentemente pelo Decreto 

10.024/2019 em seu art. 1º que dispõe ser possível adquirir bens comuns, como 

itens de material de higiene e limpeza.  

Também há legalidade no uso do registro de preços, já que visa eventual 

aquisição (sem obrigação de se adquirir) dos itens de higiene e limpeza o que 
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preserva o erário, por isso o processo é regular, de acordo com o que dispõe o 

art. 15, inciso II §º da Lei de licitações, já que também consta minuta do edital, 

termo de referência e minuta do contrato tudo de acordo com a lei. 

 

DO PARECER 

 

 Dessa forma, de acordo com o art. 38 inciso VI da Lei de Licitações, opina-

se pela legalidade do processo, em seu aspecto jurídico, pode ser deflagrada a 

fase externa do certame licitatório. 

 Esse é o parecer, salvo melhor juízo. 

 

 

Moju, 11 de Fevereiro de 2021. 
 
 
 
 

CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO 

Assessoria Jurídica Câmara Municipal de Moju 
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