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PARECER JURÍDICO N° 003/2021 
PREGÃO ELTRÔNICO N° 003/2021 
ASSUNTO: PARECER JURÍDICO A RESPEITO DA MINITA DO EDITAL DO 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCOLOS AUTOMOTORES TERRESTRES  

 
I – DA CONSULTA: 

Trata-se de solicitação para análise e manifestação jurídica em atenção ao 
disposto no art. 38, paragrafo único, da Lei 8.666/93, que dispõe sobre o exame prévio dos atos 
relativos à realização de licitação e exame dos respectivos textos de editais, contratos ou instrumentos 
congêneres. O caso em tela refere-se a análise da minuta de edital e contrato para realização do 
procedimento licitatório cujo objeto é a Licitação por Pregão Eletrônico, para a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRE, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS E 
SECRETARIA VINCULADA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS-PA.  

 

II – RELATÓRIO  

Inicialmente, oportuno consignar que a presente manifestação tem por 
referência a análise da Minuta de Edital e a Minuta do Contrato, sob o prisma estritamente jurídico, 
não adentrando na análise da conveniência e oportunidade da prática de atos administrativos nem em 
aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa e/ou financeira, assim como não confere 
ou valida instrução e atos pretéritos praticados, pressupondo-se que foram analisados 
tempestivamente pelos setores competentes.  

Observado o presente Processo Administrativo no âmbito interno, há 
necessidade de manifestação prévia da Assessoria Jurídica quanto a minutas de contratos, acordos, 
convênios ou ajustes decorrentes da determinação inserida no artigo 38, VI e parágrafo único da Lei 
Federal no 8.666/93.  

Constituem Anexos do Edital e dele são partes integradas:  

Anexo I- Termo de Referência; 

Anexo A- Especificação Técnica e Quantativo Estimado; 

Anexo B- Grafismo; 

Anexo II- Especificação técnica, Quantitativa estimada e valor máximo admissível; 

Anexo III- Modelo proposta comercial; 

Anexo IV- Minuta Contrato.  

É o relatório essencial.  
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III - ANÁLISE JURÍDICA  

 

O edital e seus anexos foram encaminhados para análise e parecer desta 
Procuradoria, sobre sua regularidade, em conformidade com art. 38, parágrafo único, da Lei no 
8.666/93, conforme se verifica abaixo:  

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de 
processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, 
contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do 
recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:  

(...) 
 

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos 
contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente 
examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.  

 

Segue neste caminho o descrito no art. 3° da Lei no 10.520/02:  

Art. 3° A fase preparatória do pregão observará o seguinte:  

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;  

III - 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;  

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.  
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Constam nos autos a justificativa técnica, que subsidia a realização deste 
procedimento licitatório, considerando que a aquisição do objeto em questão suprir necessidades da 
administração pública municipal. 

Depreende-se que o objetivo deste Parecer Jurídico é analisar a minuta do 
Edital de Pregão Eletrônico proposto, quanto suas bases jurídicas, certificando-se que os itens que 
compõem o mesmo encontram-se de acordo com a legislação vigente para a contratação por este 
procedimento.  

De fundamental importância para esta análise é observar que a regra geral 
para a Administração Pública contratar serviços, realizar compras, obras e alienações é que o faça 
através de contratos e que os mesmos sejam precedidos de procedimento licitatório, a teor do que 
dispõe o art. 37, XXI da Constituição Federal, a seguir:  

 

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.  

 

Portanto, para a Administração Pública a regra é licitar e, em face de sua 
previsão legal, atender ao Princípio da Legalidade. Com vistas à matéria, as elucidativas palavras de 
Gasparini (2011) “professam que a necessidade de sua realização pode estar ligada a um contrato 
(alienação, aquisição e locação de bens ou execução de serviço e obras) ou a um ato (permissão de 
uso de um bem público ou serviço que se quer celebrar)”.  

Neste sentido, de acordo com a Lei no 8.666/93, as modalidades de licitação 
originalmente estabelecidas nesse diploma legal estão elencadas nos incisos do art. 22, conforme se 
verifica, in verbis:  

Art. 22. São modalidades de licitação:  

I-  concorrência;  

II-  tomada de preços;  
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III-  convite;  

IV-  concurso;  

V-  leilão.  

É imprescindível, na fase interna ou preparatória do processo licitatório, a 
minuta do edital e do contrato. Nesse sentido, deverão ser considerados todos os atos atinentes ao 
início do processo e elaboração das minutas, sendo respeitados a necessidade e conveniência da 
contratação, se os pressupostos legais para a contratação estão presentes desde a solicitação, 
autorização, até a disponibilidade orçamentária, se há práticas de atos imprescindíveis a licitação, tais 
como quantificação da necessidade administrativa, pesquisa de preços, estimativa da contratação; 
definição do objeto de forma clara, concisa e objetiva; definição da modalidade a ser adotada; termo 
de referência e critério de julgamento.  

Quanto ao atendimento aos requisitos exigidos pela norma pertinente, onde o 
Termo de Referência incluso no processo tem indicação do objeto de forma precisa, há critérios de 
aceitação do objeto e prazos.  

Em que pese à definição do que são bens e serviços comuns não ser uníssona, 
visto que se trata de conceito jurídico indeterminado, pode-se afirmar que são aqueles produtos cuja 
aquisição pode ser feita apenas com base nos preços oferecidos, em razão de serem facilmente 
comparáveis entre si e não precisarem de profunda avaliação.  

Nesse ponto, vale destacar o Acórdão do 1458/08-TCU:  

[...] 2.1.2.1. O objeto, em que pese a previsão de atividades que demandam 
certo grau de especialização, não envolve grande complexidade a ponto de 
inviabilizar sua realização mediante pregão, posto que a equipe técnica 
desta Prefeitura Militar constatou que tal serviço pode ser executado por 
inúmeras empresas existentes no ramo de elevadores e que a técnica nele 
envolvida é conhecida e usual no mercado. O Serviço envolve, basicamente, 
a substituição de peças que podem ser adquiridas com facilidade no 
mercado. Portanto, o serviço licitado pode ser considerado comum, por se 
enquadrar na definição do parágrafo único do art. da Lei 10.520/2002, uma 
vez que os padrões de desempenho e qualidade foram objetivamente 
definidos pelo edital, em especial, pelas especificações do anexo I (Termo 
de Referência).  

Assim, segundo informações do setor técnico, o objeto pretendido possui 
natureza comum, cujos padrões de desempenho e qualidade puderam ser objetivamente definidos 
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, nos moldes descritos na justificativa e no 
termo de referência, razão pela qual não visualizamos óbice para que a contratação pretendida seja 
levada a efeito pela modalidade escolhida, isto é, o Pregão Eletrônico, ao amparo das normas acima 
citadas.  

No que tange à forma de realização inerente ao Pregão Eletrônico, deve- se 
observar o que estabelece o art. 5° do Decreto Federal no 10.024/19, in verbis:  
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Art. 5° O pregão, na forma eletrônica, será realizado quando a disputa no 
fornecimento de bens ou pela contratação de serviços comuns ocorrer a 
distância e em sessão pública, por meio do Sistema de Compras do Governo 
Federal, disponível no endereço eletrônico 
WWW.comprasgovernamentais.gov.br.  

§1° O sistema de que trata o caput será dotado de recursos e criptografia e 
de autenticação que garantam as condições de segurança nas etapas do 
certame. 
§2° Na hipótese de que trata o § 3° do art. 1o, além do disposto no caput, 
poderão ser utilizados sistemas próprios ou outros sistemas disponíveis no 
mercado, desde que estejam integrados à plataforma de operacionalização 
das modalidades de transferência voluntárias.  

No que tange à análise instrutória e aos procedimentos prévios inerentes ao 
Pregão Eletrônico, deve-se observar o que estabelece o art. 3° do Decreto Federal no 10.024/19.  

No processo em epígrafe, constata-se que o procedimento licitatório foi 
instaurado por solicitação da Prefeitura, Secretarias e Secretaria de Educação, com a devida 
elaboração do termo de referência, bem como com a justificativa quanto a necessidade da 
contratação, constando, assim, a devida motivação para o ato.  

Ademais, verifica-se que a instrução processual atende aos requisitos 
essenciais à fase interna do Pregão Eletrônico, uma vez que consta nos autos: a solicitação e 
justificativa da contratação; termo de referência; pesquisa de mercado, remessa do Termo de 
Referência para autoridade máxima , que autorizou o prosseguimento do procedimento; minuta do 
edital e respectivos anexos;  

O cabimento do Pregão Eletrônico não se define pelo valor da contratação a 
ser realizada, mas pelo objeto a ser contratado, assim é correto afirmar que para a contração de bens e 
serviços comuns será possível a adoção do pregão eletrônico, independentemente de seu custo.  

A jurisprudência do TCU assim diz:  

“A definição do que sejam bens e serviços como comuns e, portanto, 
passíveis de serem licitados mediante pregão, tem sido objeto de acalorada 
discussão entre os responsáveis pelas aquisições efetuadas com recursos 
públicos, bem assim entre as diversas instâncias de controle, desde a 
entrada em vigor da Lei no 10.520, de 2002. A jurisprudência deste 
Tribunal vem se consolidando no sentido da adoção de pregão para a 
contratação de alguns serviços de tecnologia da informação, uma vez que 
muitos dos serviços dessa área, ainda que complexos, atendem ao conceito 
de “serviço comum”, ou seja, apresentam padrões de desempenho e 
qualidade que podem ser objetivamente definidos no edital, por meio de 
especificações usuais de mercado, consoante expressa definição legal. 
Processo no TC 008.907/2005-8, Acórdão 2220/2008 Plenário (Voto do 
Ministro Relator Raimundo Carreiro)”.  
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A modalidade licitatória do Pregão Eletrônico, segundo Carvalho Filho 
(2013) “disciplina procedimentos, visando acelerar o processo de escolha de futuros contratados 
da Administração em hipóteses determinadas e específicas”.  

Sobre a importância e o conteúdo da Lei no 10.520/02, instituidora do pregão 
eletrônico, a doutrina vem esclarecendo que ao lado da lei no 8.666/93, esta estabelece normas gerais, 
regulamentando o disposto no inciso XXI do art. 37 da CF/88.  

A Jurisprudência do TCU, versa o seguinte:  

“(...) No pregão, o cuidado que se tem que ter está em demarcar com 
clareza o que se quer comprar, para proteção da exequibilidade técnica e 
financeira do objeto, já que a fase de habilitação é desembaraçada e 
posterior aos lances. É importante fazer o licitante compreender com boa 
precisão o que a Administração deseja, sem induzi-lo a erros nem levá-lo a 
se comprometer com uma proposta que não pode cumprir pelo preço 
oferecido. Assim, tem-se favorecida a normalidade da execução contratual 
e, antes disso, evita-se que a licitação vire um transtorno, com inúmeras 
inabilitações após aceito o preço, ou mesmo que se inabilitem licitantes por 
avaliações subjetivas ou não suficientemente explicitadas no edital, 
frustrando expectativas. De tudo isso, percebe-se que o pregão apenas é 
vedado nas hipóteses em que o atendimento do contrato possa ficar sob 
risco previsível, pela dificuldade de transmitir aos licitantes, em um 
procedimento enxuto, a complexidade do trabalho e o nível exigido de 
capacitação. Logo, a eventual inaplicabilidade do pregão precisa ser 
conferida conforme a situação, pelo menos enquanto a lei não dispuser de 
critérios objetivos mais diretos para o uso da modalidade. E ouso imaginar 
que, pelos benefícios do pregão, no que concerne à efetivação da isonomia 
e à conquista do menor preço, o administrador público talvez deva ficar 
mais apreensivo e vacilante na justificativa de que um serviço não é comum 
do que o contrário. Processo 009.930/2007.7, Acórdão 2079/2007 Plenário 
(Voto do Ministro Relator-Marcos Vinicius Vilaça).  

Assim, definido claramente o objeto e os itens a adquirir, o administrador 
público estará autorizado utilizar-se desta modalidade do pregão para aquisição de serviços comuns, 
considerando assim aqueles cujos padrões de desempenho possam ser objetivamente definidos pelo 
edital, por meio de especificações usuais de mercado.  

Dessa forma, o objeto da licitação em questão se enquadra na modalidade 
licitatória do Pregão Eletrônico.  

 

III. 1. ANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO 
MENOR PREÇO POR ITE.  

Primeiramente, urge esclarecer que o Edital encontra-se estruturado nos 
limites básicos exigidos pela Lei s Federais no 8.666/93, no 10.520/02, no 9.503/97, Decretos 



                   Estado do Pará 

                  Prefeitura Municipal de Rurópolis 
Rua 10 de maio 263 - Centro – Cep 68.165-000 – Fone: (93)3543-1906 fax (93)3543-1919   
CNPJ – 10.222.297/0001-93 - Rurópolis – Pará. E-mail licitação-pmr@hotmail.com 

 

		
	

Federais no 10.024/19, no 7.892/13, no 8.538/15, vez que presentes os princípios que regem as 
licitações, tais como Legalidade, Igualdade, Publicidade, Impessoalidade e demais correlatos.  

Verificamos a partir da leitura objetiva da Minuta de Edital proposta para o 
Pregão Eletrônico 003/2021, do tipo menor preço por item, , cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRE, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS E 
SECRETARIA VINCULADA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS-PA”, que o mesmo apresenta-se composto pelos itens formais, aos 
quais serão tecidos comentários em razão da forma e da matéria.  

A partir de seu preâmbulo, a Minuta do Edital em análise atende a todos os 
dados necessários ao anúncio de seu objeto de acordo com o caput do art. 40 da Lei no 8.666/93.  

Ressalvamos que no segundo parágrafo quando cita as INSTRUÇÕES 
NORMATIVAS, que seja substituído a de no 05/2014-SLTI/MPOG, em razão de revogação, pela de 
no 73/2020 SLTI/MPOG, vigente.  

Ressalvamos que a  Instrução Normativa  SGD/ME N° 5, de 11 de janeiro 
de 2021 revogou as IN SGD/ME 2/2019 e 90/2020. 

Na Minuta de Edital proposta, seu objeto, atende às pertinências jurídico-
formais contidas no art. 40, I da Lei no 8.666/93.  

No que tange as condições para participação na licitação, em conformidade 
com os arts. 27 a 31 da Lei no 8.666/93, no Item Das Condições de Participação, que estabelece a 
participação dos interessados, em especial quando analisado os subitens observa-se que o mesmo 
respeita o princípio da isonomia, que regra a participação dos interessados no certame em tela, 
atendendo ao Princípio da Igualdade, contido no art. 3° da Lei no 8.666/93, além do próprio Princípio 
da Competitividade.  

No item  que trata do Credenciamento, e no item  que trata do cadastramento 
e envio da proposta de preços e documentos de habilitação no sistema COMPRASNET; estes estão 
de acordo com o Decreto Federal no 10.024/2019, art. 3° e 5°.  

Sobre instruções e normas para os recursos previstos na Lei 8.666/93, o edital 
em apreço possui disposições que tratam da impugnação do mesmo, assim como as possibilidades 
para sua anulação, revogação e rescisão por parte da autoridade competente. Em caso de 
desfazimento é assegurado o direito ampla defesa e ao contraditório.  

Na  minuta proposta foram resguardadas as possibilidades deste órgão rever 
procedimentos e orientações, analisar casos omissos, observar a conduta ética dos contratados, alterar 
a data de abertura do edital ou alterá-lo, dentre outros aspectos que atendam ao interesse público, na 
forma da lei.  

Estão presentes também no Edital, locais, horários, informações e 
esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao 
cumprimento de seu objeto, bem como visita técnica, início da sessão pública, fases do lance. Além 
de critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos.  
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No item do edital constam as Sanções que poderão ser aplicadas caso ocorra 
uma das hipóteses contidas no mesmo. 

Finalmente, na minuta do Edital proposto, consta o foro para serem dirimidas 
eventuais dúvidas oriundas do presente processo licitatório, que aponta para o Município de 
Rurópolis.  

Na peça em análise, a Minuta de Edital em tela encontra-se de acordo com as 
pertinências jurídicas e formais e regularmente detalhadas, nos termos do art. 40 e incisa, da Lei 
8.666/93.  

III. 2– MINUTA DO CONTRATO  

Conforme já foi acima referenciado, o contrato é parte integrante do edital e 
dele indissociável, uma vez que obrigatoriamente instrumentaliza a contratação nos termos do art. 62, 
§ 1° da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Algumas observações quanto a minuta do contrato, Anexo:  

Ressaltamos ainda que, para que haja a devida contratação e antes da 
assinatura do contrato faz-se necessário juntar ao processo os documentos da empresa, certidões 
negativas fiscais, federal, estadual e municipal, além de certidões trabalhistas, Declaração SICAF 
obrigatórias.  

Isto posto, em linhas gerais, a minuta de contrato apresentada encontra-se 
regularmente constituída, atendida as especificações do pacto, com ajustes previamente já apontados.  

Quanto às cláusulas da minuta de contrato que se analisa, entendemos que 
estão de acordo com as premissas estabelecidas na Minuta de Edital e atendem as disposições da 
legislação afeta ao tema, em especial, ao art. 55 da Lei no 8.666/93 e Lei no.10.520/2002.  

Por todo exposto, a Minuta do Contrato do Pregão Eletrônico preenche as 
exigências legais e administrativas, conforme preceituado na legislação pertinente.  

 

IV - CONCLUSÃO  

 

Em vista de todo o exposto e em conformidade com a análise feita neste 
parecer, conclui-se e opina pela possibilidade da aquisição através da modalidade licitatória Pregão 
Eletrônico.  

Em relação a Minuta do Edital do Pregão Eletrônico 003/2021, verifica-se 
que atende às disposições legais e formais, encontrando-se em regular consonância com as normas 
contidas na Lei no 10.520/02, Decreto Lei 10.024/19, bem como na Lei no 8.666/93.  
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Ressaltamos ainda que, para que haja as devidas contratações faz-se 
necessário juntar ao processo os documentos da empresa, certidões negativas fiscais, federal, estadual 
e municipal, além de certidões trabalhistas e Declaração SICAF obrigatórias antes de assinatura do 
contrato, retornar os autos para parecer final do jurídico, bem como é necessária a análise e parecer 
do Controle Interno desta Autarquia.  

Ressalvamos, todavia, o caráter meramente opinativo do presente parecer, e 
principalmente verificado o respeito à competência da autoridade superior entender de forma diversa 
para atender melhor o interesse público e às necessidades desta Administração Pública.  

É o parecer, salvo melhor juízo.  

 

Rurópolis/PA., 19 de Janeiro de 2021. 

 

Marcio José Gomes de Sousa 

OAB/PA 10516 

ASSESSOR JURÍDICO 
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