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PARECER JU RIDIco

PROCESSO UCtrntóntO n". 07 /2021- Adesôo de Ato- SRP

PARECER rUníOrCO ANAríilCO DO PROCESSO

Porêcer Jurídico Anolíllco do Processo de Adesôo do
Alo de Regislro de Preço no. 2021.025 - Pregôo
Elehônico n'. 03612021 , reolizodo pelo Prefeiluro
Municipol de Tucuruí que objelivo o conhoçôo de
êmpreso poro Íornecimenlo de produlos de
inÍormóllco em gerol, poro ulilizoçôo no Secrelorio
Municipol de Soúde de Eldorodo do CoroJós - PA.

O Município de Eldorodc'r do Corojós, Esiodo do Poró, por

intermédio de suo llustre Comissõo de Licitoçôo, submete à oprecioçõo

desto Assessorio Jurídico, o inteiro teor do processo jo quolificodo em

linhos pregressos e desso formo pcrsso o onolisor os documenÍos

oglutinodos:

I- DO RELATÓRIO E DOS DOCUMENTOS JUNTADOS

O Secretorio de Soúde, no uso de suos otribuições legois,

encominhou ofício solicitondo o CPL o odesõo de Ato de Registro de

Preço no. 2021 .025 - Pregôo Eietrônico n".036/2021, reolizodo pelo

Prefeituro Municipol de Tucuruí poro controtoçôo de insumos de

informótico; Justificotivo; Terrno de Referêncio dos itens o serem
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comprodos; Despocho do Ordenodor de Despeso informondo os fontes

de recursos; Despocho do Secretório de Administroçôo solicitondo

pesquiso de preços; pesquisos de preÇos; mopo dos cotoçôes; Ofício do

Secretório Municipol soiiciÍondo do órgoo gerenciodor do Ato,

outorizoçõo poro Adesoo; Resposlo do Secretório Municipol de Soúde

do Município de Tucuruí, Chorles Cesor Tccontins de Souzo, cutorizondo

o Adesôo; Documentoçôo originório do Pregõo Eletrônico 036121 ,

processo 2O2l .OO25; Ato de Sessõo - Disputo - Porte I e 2 contendo 8'l

póginos; Porecer Jurídico do certome, proferido pelo colego Dro Eriko

Roiol de Mirondo, OAB-PA 16.464, Portorio 024/202i-GP; Porecer do

Controle lnterno oprovondo o certome, emitido pelo senhor Morcelo

Teixeiro Borrodos, Portorio 035/2021; Edilol do Pregôo 036/21; Ofício do

Secretório de Soúde solicitondo o Íornecimento dos produtos ó empreso

A. C. DA SILVA COMERCIO DE GENÊROS EIREL', CNPJ 39.32ó.153/OOOI-ó9;

Anuêncio desto empreso; Flonílho de itens, controto sociol, e

documentos empresoriois e certidões exigidos pelo Lei 8.666193: OÍício

SolicitoçÕo do Secretório de Soúde à empreso R. J. COMÉRC/O

ALIMENIOS E SERV/ÇOS EIRELI CNPJ no. 29.563.12410001-ó7 solicitondo

outorizoçõo deslo poro oderir q Ato em que o mesmo sogrou-se

vencedor em itens determinodos; Anuêncio desio empreso em fornecer

os itens discriminodos no soliciÍoÇÕo à Secretorio, documentos do

empreso, certidões fiscois, econômicos, kobolhistos, previdenciórios,

controto sociol, etc; OfÍcio co Secretório endereçodo à empreso

AUGUSTUS INFORMÁflCA E/RELI, CNPJ 10.433.143/OOOI-40, solicitondo

onuêncio e monifestoçôo de interesse poro o fornecimento de produtos

de informotico, descritos no plonilho, os quois estõo incluídos no Ato de

Registro de Preço no.2021. 025 - PregÕo Eletrônico n'. 03612021, reolizodo

pelo Prefeituro Municipol de TucuruÍ; Anuêncio do empreso,

monifestondo interesse em fornecer os itens descritos no plonilho do Ato

de SRP ocimo mencionodo; Certidões exigidos pelo Lei 8.óóó193 todos
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regulores, controto sociol, bolonço, Despocho soliciÍondo onólise jurídico

do procedimento.

II . DA RESPONSABITIDADE DO PARECERISTA

Antes de odenlor oo mérito, insto solientor que o melhor doutrino

procuro distinguir os espécies de poreceres vinculodos oos controtos

odministrotivos, dividindo-os em dois grupos: porecer jurídico no rito

licitotorio e no rito do controtoçÕo direto. No ômbito dessos divisões, é

feito o subclossificoçõo quonto o obrigotoriedode e quonto à
vincu lotividode.

Nesse giro, os tribunois tem se monifestodo no sentido de que o

porecer jurídico previsto no Art. 38 do Lei de Licitoçôes é opinotivo e nÕo

vinculo o odministrodor, umo vez que este tem o comondo do móquino

público e ossume o responsobilidode de suo gestôo.

O entendimento de formo diverso, tornorio o porecer.jurídico um

olvoró poro otos odministrotivos, o que constitui um completo disporote.

O dirigente de um orgÕo possui o comondo do móquino

odministrotivo e deve estor ciente e se responsobilizor por todos os

decisões que odoio, independentemente do noturezo delos, ou sejo, o

odministrodor público nõo é simplesmente umo figuro decorotivo no

esÍruturo, oo contrório, devendo odotor umo posiuro otivo no comondo

dos decisoes e com mois rozôo, nos licitoções e controtoçôes públicos,

devendo otuor coutelosomente, vez que obrigodo o otender os

princípios fundomentois do odministroçõo público, tois como:

legolidode, eficiêncio, morolidode, impessoolidode. publicidode,

conÍrole, coordenoçõo, plonejomento, isonomio, proposto mois

vontojoso, dentre outros.
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A Consiituiçôo Federol em seu ort. 37, inciso XXI delermino que os

controtoções reolizodos pelo Administroçõo PÚblico devom ser

reolizodos por meio de licitoçôo que ossegure iguoldode de condiçôes

oos concorentes, sendo esio o regro poro obros, serviços, compros e

olienoçóes junto oo Poder Público.

A regulomentoÇôo do referido ortigo, encontro guorido no ort. 2o

do Lei 8.66ó193. Assim, o procedimento licitotorio tem o como finolidode

goroniir o seleçôo do melhor proposto poro o AdministroçÕo, bem como,

permitir o porticipoÇôo isonômico dos interessodos e deve fundomentor-

se nos princípios que refém o Direito AdminisÍrotivo, olém doqueles

específicos, inclusos no ortigo 3o do reÍerido Lei.

Ademois, o Lei 10.520/02 instituiu o modoliCode de Licitoçõo

denominodo Pregôo poro o oquisiçÕo de bens e serviços comuns, sendo

estes corocterizodos por podrões de desempenho e quolidode que

possom ser objetivomente definidos pelo Editol.

Jó o Pregôo, no suo formo eletrônico foro regulomentodo no

Município por meio do Decreto 1.125120.

De outro lodo, o Sistemo de Registro de PreÇo é previsto no ortigo

15, ll do Lei 8.666/93 e suo regulomenioçôo poutodo pelo Decreto no.

686113, podendo ser cumulodos com o modolidode PregÕo.

Todos os formos estõo em consonôncio com os ditomes do

legolidode inclusos no processo.

IV- DOS REQUISITOS PARA ADESÃO DA AIA - CARONA

III - DA ANÁIISE JURíDICA INTERNA - EXAME DA TEGATIDADE

A legolidode do "Corono" estó poutodo no Decrelo no

7.89212013, orl. 22 que permite que órgõo ou entidode do

AdministroçÕo Público que nôo tenho porticipodo dos
Rua da Beto Horizonte. travessa Rio Verrne,n. 
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procedimentos iniciois do iicitoçôo controte por odesÕo o oto de

reglstro de preços, otendidos olguns requisitos.

De formo que os requisitos listodos em linhos oboixo seguem sendo

cumpridos oo longo do procedimenio onolisodo:

/ A Aio de Registro de preÇo encontro-se vigenle;
/ JustificoÇõo do vontogem, conforme preços

oglutinodos em coloçõo iniciol;
/ Anuêncio do órgÕo gerenciodor -FME - Secrefório de

Soúde de lucuruí;
/ CcntrotoÇÕo do despeso dentro do prozo estipulodo,

quol sejo 9C (novento dios);
/ Demonstroçõo do gonho de eficiêncio,

economicidode, viobilidode poro odministroçõo
público, em foce dos preÇos odotodos no certome;

/ Enquodromento dentro do controtoçõo por meio do
"Corono" nõo pode exceder o 50% dos quontiÍotivos
lonçodos no Ato de origem. Ficou bem oboixo do
índice;

r' Os itens o serem odquiridos estõo inseridos em
conformidode à quontidode licitodo pelo órgõo
gerenciodor;

/ Os itens descritos sõo os mesmos fornecidos pelo
empreso vencedoro do certome;

/ As empresos vencedoros dos itens, concordorom em
fornecer poro Eldorodo do Corojós;

/ Existe dotoçõo orçomenlório em 2021 e 2022, poro
suporior o despeso olmejodo;

/ As vencedoros do ceriome opresentom reguloridodes
fiscol, trobolhisto e previdenciório, olém de odimplirem
com o ort.27 o3l do Lei8.666/93;

Portonto, nodo obsto que o AdministroçÕo Público celebre

controto, por meio de "Corono" com o empreso vencedoro, desde que

respeiiodos os quontitotivos e quolitotívos dos itens e demois condiÇões

fixodos no respectivo oto de regisÍro de preços, oindo vigente.

Por fim, vole ressoltor que o controto respeito todos os clóusulos

inseridos no Editol.
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V - DA CONCLUSAO

Assim, dionte cle tudo o que foi exposto em linhos volvidos, nôo

vislumbro óbice no conkotoçÕo dos empresos vencedoros do certome,

hojo visto que todos os formolidodes legois se encontrom cumpridos.

Recomendo ó CPI onÍes do prosseguimênro do feilo, ofenÍor-se

paÍo ct inclusõo dos soliciÍoções encominhados/prolocolizodos às

empíesos nos pesquisos de preços,' 8em como, no reimpressõo dos folhos

20 o 81 do Editol.

Por fim, entendo que o legolidode oté o presente momento, esfó

sendo odimplido, rozõo que opino pelo seu prosseguimenÍo, solvo

entendimento diverso.

É o porecer', solvo melhor juízo.

Eldorodo do Corojós - PA, 20 de Dezembro de 2021 .

Roberlo dos Sonlos Sfoir
Assessoro Jurídico
oAB-PA 21 .144-A

ROBERTA DOS Assinado de Íorma
dioitàl oor ROBERTASANTOS oós sÁr,rros

SFAI R:99270854 sFArR:ee2708s4r e1

Dadôs: 2021 .12.20
191 ' 18:12:38 -o3,oo,
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