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Trata-se de solicitagao de parecer juridico encaminhada a esta Assessoria Juridica, 
na qual requer analise juridica da legalidade da minuta do edital do pregao presencial do 
tipo menor pre¢o por item, sob a forma de registro de precos SRP, para MATERIAL 
DE HIGIENE E LIMPEZA DE INTERESSE DO SERVIGO AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO DE CODO- SAAE. 

Cumpre informar que a avaliagdo dos aspectos técnicos do presente 
procedimento licitatorio nao se mostra tarefa afeta a esta assessoria juridica. Presume- 
se, entao, que as especificagOes técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto 
ao detalhamento dos objetos da contratagao, suas caracteristicas, quantidades, 
requisitos, bem como quanto a pesquisa de precos, tenham sido regularmente apuradas 
pela comissao de licitac4o, nao cabendo aqui a analise se o preco esta de acordo com o 
mercado ou se as quantidades estimadas efetivamente correspondem as efetivas 
necessidades da Administra¢ao. 

O Sistema de Registro de Precos é um procedimento licitatorio especial que serve 
para registrar os precos de fornecedores para compras futuras do poder publico. Trata- 
se de uma maneira de seguir o principio da economicidade. 

O procedimento teve inicio com o pedido de autorizagao de compra e 
encaminhamento do Termo de Referéncia (projeto basico), descrevendo as 

® a : soap 7 * , 
necessidades, pretens6es e justificativas, ao Diretor Geral do SAAE-Codo. 

Consta nos autos do processo administrativo n° 05/2022 o Termo de Referéncia 
e planilha orcamentaria (ANE XO I), aprovacao do Termo de Referéncia, solicitagao de 
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credencial (ANEXO II), modelo de declaragao de cumprimento de requisitos de 
habilitagao (ANEXO III), modelo de carta-proposta (ANEXO IV), modelo de 
declaragao de cumprimento do artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituicao Federal 
(ALEXO V), minuta da ata de registro de prego (ANEXO VI), minuta do contrato 
(ANEXO VII). 

O edital prevé itens exclusivos para ME e EPP (tépico 3.2), conforme 
determinagao do artigo 48, I, da Lei Federal n° 123/06. 

A Autarquia justifica a realizacao do SRP em razao da contratacao de material de 
informatica e suprimentos nao ter natureza continuada e ser necessario para suprir a 
necessidade do SAAE. 

Ademais, a Administracao entendeu que a aquisicao de material de informatica e 
suprimentos é realizado com frequéncia, e para evitar uma série de licitacgdes realizadas 
sucessivamente para aquisicao de objetos similares, escolheu essa espécie de 
procedimento —SRP, para que os bens fiquem a disposicao do Poder Publico. 

Foi elaborada minuta do edital na modalidade Pregao Presencial, do tipo menor 
prego, bem como da respectiva ata de Registro de Precgos, para atendimento das 
necessidades do Servigo Auténomo de Agua e Esgoto. 

E o que ha de mais relevante para relatar. 

  

A modalidade escolhida objeto desta apreciacao foi o Pregao — Lei 10.520/2002, 
na forma presencial, tipo menor preco por item, e, para fins de Registro de Pregos, nos 
termos do art. 15, IT da Lei n° 8.666/93. Essa modalidade licitatoria é realizada para a 
aquisicao de bens servigos comuns, cujos padrdes de qualidade sao objetivamente 
definidos pelo edital, mediante especificacées usuais no mercado. 

Lei 10.520/2002: 

Art. 1° Para aquisigao de bens e servigos comuns, podera ser adotada a 
licitag4o na modalidade de pregao, que sera regida por esta Lei. 
Paragrafo unico. Consideram-se bens e servigos comuns, para os fins e 
efeitos deste artigo, aqueles cujos padrées de desempenho e qualidade. 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de espec gages 
usuais no mercado. Anca a sil ig ta) 
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A Administragao Indireta classificou os bens objetos da contratagao, constantes 
da planilha orgamentaria, como bens comuns. 

Assim, a modalidade escolhida mostra-se cabivel para a contratacao do objeto do 
presente procedimento licitatorio, cujas caracteristicas sao de facil identificagdo no 
mercado. Sendo considerados bens de natureza comum, nos termos definidos pelo art. 
1°da Lei n° 10.520/2002, exposto alhures. 

O Sistema de Registro de Prego € um procedimento que viabiliza diversas 
contratagdes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a necessidade de realizar um 
novo processo licitatorio para cada aquisic¢do, reduzindo assim, a demora e os custos 
com a realizacao de processos de licitagdo, otimizando tempo e investimentos de 
recursos publicos. 

Desse modo, o Sistema de registro de precos € recomendado para aquisigdes de 
bens e contratagao de servigos cujas caracteristicas indicam a necessidade de 
contratagOes frequentes, conforme determina o decreto federal n° 7.892/2013: 

Art. 3° O Sistema de Registro de Pregos podera ser adotado nas seguintes 
hipoteses: 
I - quando, pelas caracteristicas do bem ou servigo, houver necessidade de 
contratag6es frequentes; 
II - quando for conveniente a aquisicao de bens com previsao de entregas 
parceladas ou contratacao de servigos remunerados por unidade de medida 
ou em regime de tarefa; 
III - quando for conveniente a aquisicao de bens ou a contratagao de servicos 
para atendimento a mais de um dérgio ou entidade, ou a programas de 
governo; ou 
IV - quando, pela natureza do objeto, nao for possivel definir previamente o 
quantitativo a ser demandado pela Administragao. 

Por forca destes Regulamentos, e como vantagem para Administragao Municipal, 
admite-se que a Ata de Registro de Precos tenha vigéncia de 12 (doze) meses e que a 
existéncia de precos registrados nao obrigue a administragao a contratar. 

Dessa forma, verifica-se que a licitagao na modalidade pregao para o SRP é um 
instrumento que proporciona maior eficiéncia nas contratagdes publicas, sendo cabivel 
para o Registro de Precos de MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DE 
INTERESSE DO SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CODO- - 
SAAE. 
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Passa-se a analise da minuta do edital e sua concordancia com o artigo 40 da Lei 
de Licitacées. 

Apos analise do instrumento apresentado, constatou-se que 0 edital foi elaborado 
em harmonia com os ditames do art. 40 da Lei n° 8.666/93, destacando-se a clareza e 
objetividade do objeto da licitacao, a previsao de requisitos pertinentes ao objeto do 
certame como condigao de habilitagao, fixacdo de critério objetivo para julgamento das 
propostas, prazos legais respeitados para impugnagao ao edital, abertura das propostas 
e julgamento de recursos. 

Ademais, a minuta do Contrato esta em consonancia com a legislagao que orienta 
a materia, trazendo em seu bojo as clausulas exigidas pela legislagao, nos termos do art. 
55 da Lei n° 8.666/93, que assim dispée: 

“Art. 55. Sao clausulas necessdrias em todo contrato as que 

estabelecam: 
I - 0 objeto e seus elementos caracteristicos; 
II - 0 regime de execucao ou a forma de fornectmento; 
III - 0 preco e as condicoes de pagamento, os critérios, data-base e 

periodicidade do reajustamento de precos, os critérios de atualizagao 
monetaria entre a data do adimplemento das obrigacoes e a do efetivo 

pagamento; 
IV’ - os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusao, de entrega, 
de observacao e de recebimento definitive, conforme 0 caso; 
V - 0 crédito pelo qual correra a despesa, com a indicagao da classificacao 
funcional programdtica e da categoria econdmica; 
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execugao, quando 

exigidas; 

VII - os direitos e as responsabildades das partes, as penalidades 

cabiveis e os valores das multas; 

VIII - os casos de rescisdo; 
IX - 0 reconhecimento dos direitos da Administracao, em caso de 

rescisao administrativa prevista no art. 77 desta Let; 
X - as condicées de importacao, a data e a taxa de cambio para 

conversao, quando for 0 caso; 

XI - a vinculacao ao edital de licitagao ou ao termo que a dispensou ou 
a inexigin, ao convite e a proposta do licitante vencedor; 

XII - a legislacao aplicavel a execucao do contrato e especialmente aos 

CASOS OMMISSOS; 
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XIII - a obrigagao do contratado de manter, durante toda a execugao 
do contrato, em compatibilidade com as obrigagées por ele assumidas, 
todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na hicitacao. 

(..) 
§ 2° Nos contratos celebrados pela Administracao Priblica com pessoas 
Jéstcas ou juridicas, inclusive aguelas domicihadas no estrangeiro, devera 

constar necessartamente clausula que declare conspetente o foro da sede 
da Administracao para dirimir qualquer questao contratual, salvo o 

disposto no § 60 do art. 32 desta Lei.” 

Ademais, esta Assessoria Juridica recomenda que seja cumprido o disposto no 
artigo 47 e seguintes da lei 123/06. 

Pelo exposto, e considerando os documentos juntados aos autos do processo 
administrativo n° 05/2022 apresentados pelo pregoeiro e sua equipe de apoio, 
conjuntamente com a CPL, sendo de inteira responsabilidade destes a documentagao 
submetida a minha analise, seguindo as legislac6es pertinentes, inclusive a lei 123/2006, 
esta Assessoria Juridica opina no sentido de imexisténcia de dbice legal no 
prosseguimento do procedimento, coma publicacao da minuta do Edital e seus anexos, 
para Registro de Pregos sob a forma de Pregao Presencial. 

E o parecer, salvo melhor juizo. 

Codd — MA, 04-deJaneiro de 2022. 
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