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Parecer Técnico Jurídico. 057/2021- PROJUR. 

 

 

Processo 9/2021-004-PE. 

 

Assunto: Registro de Preço Para Eventual e Futura Aquisição de Materiais de 

Limpeza, Higiene, Copa e Cozinha Para Atender a Prefeitura, Secretarias e 

Fundos Municipais de Jacundá. 

 

Referência:  Processo 9/2021-004. 

 

Interessados: Município de Jacundá-PA. 

 

Base Legal: Diversos Dispositivos da Lei Federal n°.: 8.666/93, Decreto nº 

5.450/05. Lei n.º 10.520/2002, Decreto n.º 10.024/2019 e Decreto 

7.892/2013. 

 

Ementa: Parecer Conclusivo - Contratação de Pessoa Jurídica Para Eventual e 

Futura Aquisição de Materiais de Limpeza, Higiene, Copa e Cozinha – 

Procedimento Adequado - Preenchimento dos Requisitos – Possibilidade de 

Homologação. 

 

I – Relatório: 

 

   Trata-se de remessa de Processo Administrativo Licitatório na modalidade 

Pregão Eletrônico Pelo Sistema de Registro de Preço Para Eventual e Futura Aquisição de 

Materiais de Limpeza, Higiene, Copa e Cozinha Para Atender a Prefeitura, Secretarias e 

Fundos Municipais de Jacundá. 

   Versa o presente feito de emissão de parecer conclusivo OPINATIVO sobre a 

fase externa do certame. 

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

                     

    A priori passa-se a declinar sobre função técnica desse parecer que 

analisara a fase externa do certame, conforme art.4º da LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO 

DE 2002.  

   Nessa senda observa-se que as licitações na modalidade de pregão são 

regulamentadas pela Lei Federal 10.520/2002, a fase externa precisamente no artigo 4º, vejamos: 

 

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 

interessados e observará as seguintes regras:  

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de 

aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em 

jornal de circulação local, e facultativamente, por meios eletrônicos e 

conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação, nos termos do 

regulamento de que trata o art. 2º; 

II - do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do local, 

dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital; 

III - do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso I do 

art. 3º, as normas que disciplinarem o procedimento e a minuta do contrato, 

quando for o caso; 

IV - cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à disposição de 

qualquer pessoa para consulta e divulgadas na forma da Lei no 9.755, de 16 

de dezembro de 1998; 

V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da 

publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis; 

VI - no dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para 

recebimento das propostas, devendo o interessado, ou seu representante, 

identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos necessários 

poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais 

atos inerentes ao certame; 

VII - aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão 

declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do 

preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da 

conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatório; (...) 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.520-2002?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.520-2002?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9755.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9755.htm
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   Assim também verbera o Decreto Federal nº 10.024/2019: 

 

Art. 6º A realização do pregão, na forma eletrônica, observará as seguintes 

etapas sucessivas: 

I - planejamento da contratação; 

II - publicação do aviso de edital; 

III - apresentação de propostas e de documentos de habilitação; 

IV - abertura da sessão pública e envio de lances, ou fase competitiva; 

V - julgamento; 

VI - habilitação; 

VII - recursal; 

VIII - adjudicação; e 

IX - homologação. 

 

   Ainda em seu art.8º o Decreto 10.024/2019: 

 

Art. 8º O processo relativo ao pregão, na forma eletrônica, será instruído com 

os seguintes documentos, no mínimo: 

I - estudo técnico preliminar, quando necessário; 

II - termo de referência; 

III - planilha estimativa de despesa; 

IV - previsão dos recursos orçamentários necessários, com a indicação das 

rubricas, exceto na hipótese de pregão para registro de preços; 

V - autorização de abertura da licitação; 

VI - designação do pregoeiro e da equipe de apoio; 

VII - edital e respectivos anexos; 

VIII - minuta do termo do contrato, ou instrumento equivalente, ou minuta 

da ata de registro de preços, conforme o caso; 

IX - parecer jurídico; 

X - documentação exigida e apresentada para a habilitação; 

XI - proposta de preços do licitante; 

XII - ata da sessão pública, que conterá os seguintes registros, entre outros: 

a) os licitantes participantes; 

b) as propostas apresentadas; 

c) os avisos, os esclarecimentos e as impugnações; 

d) os lances ofertados, na ordem de classificação; 

e) a suspensão e o reinício da sessão, se for o caso; 

f) a aceitabilidade da proposta de preço; 

g) a habilitação; 
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h) a decisão 

sobre o saneamento de erros ou falhas na proposta ou na documentação; 

i) os recursos interpostos, as respectivas análises e as decisões; e 

j) o resultado da licitação; 

XIII - comprovantes das publicações: 

a) do aviso do edital; 

b) do extrato do contrato; e 

c) dos demais atos cuja publicidade seja exigida; e 

XIV - ato de homologação. 

 

   Dessa forma deve o Órgão Gerenciador do certame obedecer ao 

procedimento asseverado pela norma mencionada, realizando os atos administrativos 

exigidos pela norma. 

 

 Fases do Procedimento: 

 

   O §1º do art. 8º do referido ato regulamentador, verbera que a instrução do 

processo licitatório poderá ser realizada por meio de sistema eletrônico, de modo que os 

atos e os documentos de que trata este artigo, constantes dos arquivos e registros digitais, 

serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e prestação de 

contas. 

Passamos a análise das fases do procedimento eletrônico materializados nos 

autos em análise. 

 

a) Quanto a Publicidade do Edital de Licitação: 

 

   A Lei Federal 10.520 de 2002, em seu art. 4º, incisos I e V reza que a 

convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário 

oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de circulação local, e 

facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de 

grande circulação, não podendo ser prazo inferior a 08 (oito) dias utéis. 

 

Já o Decreto Federal 10.024/2019, art.20, assevera in verbis: 

 

Art. 20. A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a 

convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital no  
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Diário Oficial da União e no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade 

promotora da licitação. 

Parágrafo único. Na hipótese de que trata o § 3º do art. 1º, a publicação 

ocorrerá na imprensa oficial do respectivo Estado, do Distrito Federal ou do 

Município e no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade promotora da 

licitação. 

 

Vericando os autos constatam-se que o edital fora publicado nos Diário do 

Estado e em Jornal de Grande Circulação no dia 10 de fevereiro de 2021, ocorrendo a 

sessão no dia 03 de março de 2021. 

Estando assim regular a publicidade do ato normativo. 

 

b) Apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo 

licitante: 

 

O art.26 do Decreto Federal 10.024/2019, verbera sobre apresentação da 

proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, in fine: 

 

Art. 26. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes 

encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos 

para abertura da sessão pública. 

§ 1º A etapa de que trata o caput será encerrada com a abertura da sessão 

pública. 

§ 2º Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do Sicaf e de sistemas semelhantes mantidos pelos Estados, pelo 

Distrito Federal ou pelos Municípios, quando a licitação for realizada por 

esses entes federativos, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso 

aos dados constantes dos sistemas. 

§ 3º O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos no edital, nos termos do disposto nocaput, ocorrerá por meio de 

chave de acesso e senha. 

§ 4º O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos 

requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as 

exigências do edital. 

§ 5º A falsidade da declaração de que trata o § 4º sujeitará o licitante às 

sanções previstas neste Decreto. 
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§ 6º Os 

licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão 

pública. 

§ 7º Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação 

pelo licitante, observado o disposto nocaput, não haverá ordem de 

classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos 

de que trata o Capítulo IX. 

§ 8º Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do 

pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

§ 9º Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, 

serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento 

do envio de lances, observado o prazo de que trata o § 2º do art. 38. 

 

O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. Sendo a 

desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em 

tempo real por todos os participantes. 

Veja que o sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo 

pregoeiro. Assim somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participaram da etapa 

de envio de lances. 

A disputa se deu em forma de lance aberto, ocorrendo na forma do art.30 do 

Decreto Federal 10.024/2019: 

 

Art. 30. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, 

oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

§ 1º O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do 

valor consignado no registro. 

§ 2º Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário 

fixado para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas no edital. 

§ 3º O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual 

de desconto ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, 

observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de 

percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 
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§ 4º Não serão 

aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e 

registrado primeiro. 

§ 5º Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 

Percebe-se que na fase de apresentação das propostas apresentaram 

propostas válidas as empresas licitantes descritas no Ranking do Processo. 

Sendo declarado vencedoras as propostas apresentadas pelas empresas 

licitantes descritas no Termo de Adjudicação. 

 

c) Da Habilitação das Empresas Vencedoras: 

 

A documentação de habilitação das empresas vencedoras restou anexado no 

sistema de Pregão Eletrônico para analise do Pregoeiro na forma do Decreto Federal 

10.024/2019 e Lei 8.666/1993 em seu arts. 27 a 31. 

Os licitantes vencedores apresentaram toda a documentação em 

conformidade com o edital e normas regulamentadoras, sendo assim devidamente 

habilitados. 

Cumpriram o estabelecido no item disciplinado, quanto a Regularidade fiscal: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do 

Ministério da Fazenda. 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão 

emitida relativa à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional. 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através de Certidão 

expedida pela Secretaria da Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde 

a licitante tem sua sede. 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através de Certidão 

expedida pela Secretaria de Finanças do Município ou equivalente onde a licitante 

tem sua sede. 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS). 

f)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-

A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei no 5.452, de 

1o de maio de 1943. 
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g)  

 

Cumpriu ainda o estabelecido no item do edital quanto a qualificação técnica: 

 

a) Comprovação de aptidão por meio de, no mínimo, 01(um) Atestado de 

capacidade técnica, que comprove que a empresa licitante tenha executado ou 

esteja executando contrato compatível ao objeto dessa licitação, podendo ser 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Os atestados de 

capacidade técnica terão prazo de validade indeterminado, salvo quando nos 

mesmos estiver explícita sua validade, os atestados deverão ser apresentados em 

original ou copia, acompanhado de cópia do contrato ou notas fiscais. 

b) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 

encaminhados ao Departamento de Licitações e Contratos da prefeitura municipal 

de JACUNDÁ, para o endereço descrito no preâmbulo deste edital. 

Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

 

Não havendo interposição de recurso houve adjudicação dos objetos as 

empresas vencedoras descritas no respectivo Termo de Adjudicatório. 

 

 Do Cabimento do Sistema de Registro de Preço: 

 

A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de 

concorrência, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, ou na modalidade 

de pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e será precedida de ampla pesquisa de 

mercado. 

Quanto adoção do SRP é cediço que o Decreto de 7.892/2013, em seu 

Art.3º, traz as hipostese de cabimento do SRP: 

 

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes 

hipóteses: 

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 

contratações frequentes; 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas 

parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida 

ou em regime de tarefa; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm
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III - quando for 

conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para 

atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou 

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 

quantitativo a ser demandado pela Administração. 

 

Veja que in casu trata-se de Pregão para Registro de Preço Para Eventual e 

Futura Aquisição de Materiais de Limpeza, Higiene, Copa e Cozinha Para Atender a 

Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais de Jacundá, que pela natureza dos produtos, 

impõe a nessecidade frequente, sendo conveniente a aquisição de bens com previsão de 

entregas parceladas, se mostra necessária a aquisição de bens para atendimento a mais de 

um órgão, bem como entende-se, pela natureza do objeto, não seja possível definir 

previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração. 

Dessa forma é cabível a utilização no caso em apreço adoção do Sistema de 

Registro de Preço. 

 

III – Conclusão: 

 

   Ex positis, esta procuradoria manifesta-se pela HOMOLAGAÇÃO do 

referido certame, assim pugna pela lavratura da ata de registro de preço, bem como pela 

deflagração da contratação nos limites da necessidade do planejamento de cada secretaria 

conforme exposto alhures, nos termos das seguintes recomendações: 

 

            Recomenda-se:  

 

a) A realização de empenho em caso de contratação iminente; 

b) Nomeação do fiscal de contrato quando ocorrer a contratação; 

 

     É o parecer! (10 laudas)                                                            

Jacundá, 17 de março de 2021. 

 

 
Sociedade de Advocacia Guimarães e Maciel 

José Alexandre Domigues Guimarães 
OAB/PA 15.148-A 

Ezequais Mendes Maciel 
OAB/PA 16.567  
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