
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 
3/0001-80 

Rua Pinto Silva s/nº - Centro Administrativo – Cx. Postal: 3091 – Jacundá - Pará. 
Fones: 94 – 3345-1430 / 3345-1312 / 3345-1181 / 3345-1069 

Parecer Técnico Jurídico nº.: 13/2021-PGM/PMJ. 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) DE N°.: 9/2021-001 - PMJ. 

 

Referência: Registro de preço para eventual Aquisições de Gás de 

Cozinha (P13 e P45) como Recargas e Botijão de Gás Vazio P13. 

 

INTERESSADOS: Prefeitura, Secretarias e Fundo Municipais de 

Jacundá - PA. 

 

Base Legal: Diversos Dispositivos da Lei Federal n°.: 8.666/93 e 

Decreto nº 5.450/05.  

 

Ementa: Aquisição de Gás de Conzinha - Atender as Necessidades 

das Secretarias Mencionadas - Por Pregão Eletrônico Mediante 

Adoção de Sistema de Registro de Preço – Modalidade de Licitação 

Adequada – Dever de Obediência ao Procedimento Regular. 

 

 

I – Relatório: 

 

 Trata-se de consulta encaminhada pela CPL do Município de 

Jacundá/PA, que requer análise acerca da regularidade jurídico-formal do 

procedimento do Pregão Eletrônico SRP nº 8/2021-001, visando a aquisição 

de gás de cozinha, para as necessidades deste Município.  

 

Nesta senda, vieram os autos do processo para emissão do parecer, 

nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/93. 

 

No que importa, é o relatório. 
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III – Fundamentação: 

 

Passo a priori fundamentar e a posteriori a opinar. 

 

De acordo com o art 38 da Lei nº 8.666/93 c/c art. 30, V do Decreto 

nº 5.450/05, o procedimento de licitação deverá ser aberto, devidamente 

autuado e protocolado, contendo a autorização respectiva, a descrição sucinta 

do seu objeto e do recurso próprio.  

 

Assim, em sua fase preparatória deverá seguir os ditames do art. 9º 

do Decreto nº 5.450/05, in verbis:  

 

“Art. 9° Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado 

o seguinte:  

I - elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação 

do objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, 

por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a 

competição ou sua realização; II - aprovação do termo de referência pela 

autoridade competente;  

III - apresentação de justificativa da necessidade da contratação;  

IV - elaboração do edital, estabelecendo critérios de aceitação das propostas;  

V - definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, inclusive 

no que se refere aos prazos e às condições que, pelas suas particularidades, 

sejam consideradas relevantes para a celebração e execução do contrato e o 

atendimento das necessidades da administração; e  

VI - designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio.” 

 

Na Lei nº 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, fixando 

a sua regulamentação via Decreto.  
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E nesse ponto, é sabido que cada ente (federal, estadual e municipal) 

deverá editar o regulamento próprio, de forma específica.  

 

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

Licitações e Contratos Administrativos”, da Editora Dialética, 2005, à p. 144, 

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.  

 

Já 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”.  
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Conforme podemos verificar, pela análise do edital do presente 

processo, a Comissão de Licitação do Município respeitou, in casu, aos 

princípios da supremacia do interesse público, eficiência, economicidade, 

razoabilidade, isonomia, legalidade e ao princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório.  

 

Recomenda-se que a Comissão de licitação proceda com a 

habilitação condicional das eventuais empresas licitantes considerando 

pendências documentais, sendo recomendada a contratação da empresa que 

vier a apresentar a proposta mais vantajosa.  

 

Diante do exposto, evidenciado que a Comissão Permanente de 

Licitação procedeu, em todos os atos inerentes ao procedimento licitatório, 

com absoluta submissão aos ditames legais norteadores da matéria, 

especialmente à Lei nº 10.520/02 e à Lei nº 8.666/93 e ao Decreto nº 

5.450/05, atestamos a regularidade jurídico-formal do procedimento, o qual 

entendemos apto a ser submetido à homologação da autoridade superior, em 

tudo observadas as formalidades legais. 

 

VI – Conclusão: 

 

Ex positis, esta procuradoria manifesta-se pela aprovação da 

minuta do edital, bem como pela conformidade da Ata de Registro de Preço 

com as normas pertinentes, devendo a análise da minuta do termo de 

contrato ocorrer quando do surgimento da pretensão de contratar, assim 

pugna pela deflagração do processo licitatório após providências conforme 

exposto alhures, nos termos das seguintes recomendações: 

 

Recomenda-se que sejam juntados os seguintes documentos:  

 

a) Juntada de Termo de Referência Individualizado Por Secretaria; 
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b) Aprovação do Termo de Referência pelo Gestor; 

c) Portaria de nomeação do Pregoeiro e Equipe de Apoio; 

d) Alterar a minuta de Edital Para Constar os requisitos exigíveis 

nos incisos VII1, XI2 do Art.40 da Lei 8.666/1993. 

e) Ainda que remeta a esse órgão consultivo minuta do termo do 

contrato quando surgir a pretensão de contratar. 

  

É o parecer, é como este órgão consultivo penso! (05 laudas) 

 

Jacundá, 22 de janeiro de 2021. 

 

 

 VINICIUS VEIGA DE SOUZA 
OAB/PA – 17.195-B 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO 
Portaria n. 544/2019 - GP 

 
 

Encaminhe-se à CPL, para prosseguimento. 

          Jacundá, 22 de janeiro de 2021. 

 

                                                           

1 VIII - locais, 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; 
2 XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de 
índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que 
essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;          (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 
1994) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
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