
ESTADO DO TOCANTINS PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 
"A Capital Econômica do Estado" 

CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15-  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

PROCESSO N°: 88/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019 - CÂMARA MUNICIPAL DE 
ARAGUÁINA-TO. 
ASSUNTO: Direito Administrativo. Lei Federal n° 8.666/1993. 
"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TIRAGEM DE CÓPIAS (XEROX) E ENCADERNAÇÃO DE 
DIVERSOS DOCUMENTOS, DE FORMA ESTIMATIVA, DESTINADO A 
ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ARAGUAÍNA DO ESTADO DO TOCANTINS, PELO PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES." 
INTERESSADO: Comissão Permanente de Licitação da Câmara 
Municipal de Araguaína-TO. 

PARECER JURÍDICO 

Trata-se de consulta encaminhada pelo Pregoeiro da Câmara 

Municipal de Araguaína-TO., que requer análise acerca da regularidade 

jurídico-formal do procedimento do Pregão Presencial Menor Preço por Item, 

visando a "contratação de empresa para prestação de serviços de tiragem 

de cópias (xerox) e encadernação de diversos documentos, de forma 

estimativa, destinado a atender às necessidades da câmara municipal de 

Araguaína do estado do Tocantins, pelo período de 12 (doze) meses." É o 

relatório sucinto. 

Os autos foram regularmente formalizados e encontram-se 

instruídos com os documentos pertinentes; na sequência, o processo foi 

remetido a esta Procuradoria, para a análise prévia dos aspectos jurídicos da 

minuta de edital elaborada, prescrita no  art.  38, parágrafo único, da Lei n° 

8.666/93. Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir a Câmara 

Municipal no controle interno da legalidade dos atos administrativos 

praticados na fase preparatória da licitação. 

Preliminarmente, cumpre-nos ressaltar que é pçinçípio 

constitucional que a contratação efetuada pela Administração Públic 
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ela Federal, Estadual ou Municipal, Direta ou Indireta, será necessariamente 

precedida do procedimento licitatório, conforme está previsto no  art.  37, 

inciso XXI da Constituição Federal Brasileira. Vejamos o texto constitucional:  

Art.  37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também ao seguinte: 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica 
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações. (Grifou-se) 

Em observância aos preceitos impressos em nossa Carta Maior, 

em especial àqueles dispostos no aludido art.37, veio a Lei Federal n'.8.666/93 

regulamentar e instituir normas para o procedimento licitatório, como regra 

para a contratação com terceiros. Percebemos com mais clareza a intenção 

legislativa através da leitura do  art.  3° do referido diploma legal, que 

transcrevemos adiante:  

Art.  32 A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para 
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com 
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos 
que lhes são correlatos. 

O pregão consiste em modalidade de licitação instituída pela Lei 

n° 10.520/2002, para a aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Nos termos do parágrafo único 

do  art.  1° do referido diploma legal, são considerados bens e serviços  co  
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aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 

mercado. 

A Lei n° 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. 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. 

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 ue ispõe o 
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Caput  do artigo primeiro, da Lei n° 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". O enquadramento 

do objeto da licitação como aquisição de bens comuns, por sua vez, implica 

a análise do mercado e do conhecimento dos padrões de desempenho e 

de qualidade estabelecidos. 

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da 

licitação foram estabelecidos no  art.  3° da Lei n° 10.520/2002, que assim 

dispõe: 

I - a autoridade competente justificará a necessidade de 
contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de 
habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por 
inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação 
dos prazos para fornecimento; 

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, 
vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou 
desnecessárias, limitem a competição; 

Ill - dos autos do procedimento constarão a justificativa das 
definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis 
elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o 
orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da 
licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; e 

IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores 
do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e 
respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o 
recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade 
e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante vencedor. 

Sobre a justificativa da necessidade da contratação, extrai-se 

também, da legislação de regência, tratar-se de ato atribuído à 

autoridade competente, a quem cabe indicar os elementos técnicos 

fundamentais que o apoiam. Nos autos, a justificativa da contratação, 

com exposição da sua motivação e dos benefícios dela resultantes, foi 

devidamente explicitada. Verifica-se ainda a chancela da atsridade 



ESTADO DO TOCANTINS PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 
"A Capital Econômica do Estado" 

CNPJ(MF) 02.773.216/0001 -15 -  MAT.  INSS 08.021 . I 0024-03 

competente à justificativa apresentada, de modo que se pode considerar 

atendida a exigência normativa neste quesito, ao menos no que tange 

aos seus aspectos jurídico-formais. 

O Termo de Referência consiste em um dos atos essenciais do 

pregão e deve conter todos os elementos caracterizadores do objeto que 

se pretende licitar, como a sua descrição detalhada, o orçamento 

estimativo de custos e o cronograma físico-financeiro da execução. Deve 

propiciar a avaliação do custo pela Administração, a definição dos 

métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução contratual. 

A especificação clara e precisa dos itens licitados, bem assim de 

todos os elementos que o caracterizam, possibilita a adequada pesquisa dos 

preços, imposta pelo nosso ordenamento jurídico. 

A cotação de preços deve ser ampla e atualizada, de modo a 

refletir, efetivamente, a realidade do mercado. Para tanto, o TCU, como 

parâmetro, orienta que a Administração obtenha, no mínimo, três cotações 

válidas. Se não for possível, deve consignar a justificativa nos autos. 

Alerta-se, porém, que o atendimento à orientação da Egrégia 

Corte de Contas nem sempre é suficiente para fixar um parâmetro de preços 

aceitável. Assim, para evitar distorções, "além de realizar pesquisa que seja 

adequada às características do objeto licitado e tão ampla quanto a 

característica do mercado recomende, é salutar que a Administração 

busque ampliar sua base de consulta através de outras fontes de pesquisa", 

tais como bases de sistemas de compras e avaliação de contratos recentes 

ou vigentes. 

Ademais, vale asseverar que a adequada pesquisa de preços 

é essencial para aquilatar o orçamento da contratação, sendo 
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imprescindível para a verificar a existência de recursos suficientes para 

acobertá-la. 

Considerando que até então o procedimento não apresenta 

irregularidades que possam macular o certame e que a minuta do edital 

segue os preceitos legais que regem a matéria, opina-se pelo 

prosseguimento do processo licitatório em seus ulteriores atos. 

Diante do exposto, evidenciado que a Comissão Permanente de 

Licitação procedeu até o momento, em todos os atos inerentes ao 

procedimento licitatório, com absoluta submissão aos ditames legais 

norteadores da matéria, especialmente à Lei n° 10.520/02 e à Lei n° 8.666/93, 

atestamos a regularidade jurídico-formal do procedimento, assim 

considerado o enquadramento legal da despesa mediante pregão, na 

forma presencial, do tipo menor preço por item, realizado por meio de 

sistema de registro de preço. Assim, em tudo observadas as formalidades 

legais. É o entendimento, salvo melhor juízo. 

PROCURADORIA 	1/6,RA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado 
do Tocantins, aos 25 dias do 	s d março de 2019. 

MARCONDES DA SILVEI FIGUEIREDO JÚNIOR 
Procura  or  
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