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Destinatário: Setor de Licitações 

Assunto: Solicitação de Parecer Jurídico sobre Edital de Pregão Presencial. 

 

Ao Setor de Licitação, 

 

 

Esta Assessoria Jurídica foi instada a se manifestar, nos termos legais, sobre 

a minuta do EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL SRP - N°. 022/2021, do tipo MENOR 

PREÇO POR LOTE, tendo como objeto licitatório Registro de Preço para possível 

futura contratação de empresa especializada em desenvolvimento de 

sistemas informatizados de gestão educacional aplicado exclusivamente ao 

setor público, para o fornecimento de licença de uso de software, manutenção 

evolutivas e corretivas, serviço de conversão de dados legado, serviço de 

capacitação, implantação, suporte e atendimento técnico de todos aplicativos 

e módulos. 

Como sabido todo procedimento licitatório em observância a inteligência da 

Lei 8.666/1993 e Lei nº 10.540/02, devem seguir os requisitos elencados nas 

mesmas, com objetivo da concretização da lisura procedimental e respeito às 

exigências constitucionais. 

Nesse sentido, a Administração Pública Municipal deve executar a devida 

publicação do edital, a fim de garantir a realização do procedimento licitatório, vez 

que a publicidade do ato convocatório ocasionará a eficiência do ato administrativo 

em comento. 

Ainda sobre a temática, JUSTEN FILHO1 (2012) assevera que o edital do ato 

convocatório disciplinará o procedimento licitatório. Uníssono a este entendimento, 

OLIVEIRA2 (2017) aduz que “o instrumento convocatório é a ‘lei interna da licitação’ 

                                                 
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15 ed. São 

Paulo: Dialética, 2012. P. 608. 
2 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo – 5 ed. Ver. Atual. E ampl. – 

Rio de Janeiro: Forense, 2017. p.445. 
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e contém as regras que norteiam a licitação e que devem ser observadas pela 

Administração e pelos licitantes”.  

Observa-se que a Lei de Licitações dispõe através de art. 40, e seus incisos, 

sobre o edital e suas características indispensáveis. 

Da análise realizada no instrumento convocatório observou-se o seguinte: 

1. Incluir no bojo do edital a justificativa do porquê a licitação deve ser 

por lote. 

2. Incluir no bojo do edital a justificativa para visita técnica. 

3. O texto do subitem 2.4, está praticamente ao do subitem 3.2, devendo 

ser avaliados para possível supressão e renumeração. 

4. Considerando o advento da lei de falência, não mais existe o instituto 

da concordata, devendo, portanto, ser retirado do texto do edital, notadamente 

subitem 5.2.1. 

5. É importante, mais uma vez, deixar claro que o sistema de registro de 

preços é instrumento de planejamento cuja finalidade é oferecer para 

Administração, um mecanismo de utilização a médio e longo prazo, dessa forma, o 

mesmo deve ser utilizado para atender contemporaneamente às necessidades 

administrativas quando assim ocorrerem. 

Feitos os ajustes, torna-se necessário esclarecer que não há espaço para sua 

utilização de forma integral e imediata, pois se assim o é, não deve ser adotado, mas 

sim um certame licitatório sem a previsibilidade de Ata. 

Outro ponto a destacar é quanto à necessidade de se estabelecer, também de 

forma clara, que quando se adota conjuntamente uma Ata e também um 

instrumento de contrato, como está posto no presente caso, a prevalência de 

utilização sempre do contrato, não cabendo espação para alternativa de utilização 

de Ata ou contrato, conforme está disposto na alínea “d”, do item 7.1. Portanto, 

verifica-se a necessidade da retificação da alínea citada, adequando-a à utilização do 

instrumento de contrato tão somente. 

6. Adequar o subitem 11.2 ao objeto do certame, uma vez que este faz 

referência a bens e não a serviços. 
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7. Verifica-se a necessidade de aprimorar a redação do subitem 11.4, 

notadamente, quanto à suspensão do pregão, uma vez que o mesmo, em regra, só 

poderá ser suspenso em caso de caso fortuito ou força maior, aí incluído ´termino 

do horário do expediente, não sendo permitido sua suspensão única e 

exclusivamente ao juízo do pregoeiro. 

8. As exigências das certidões elencadas no item 12 não constam no rol 

de documentos da lei nº 10.520/02 e nem da lei nº 8.666/93, portanto, sua 

exigência, pode configurar desrespeito ao art. 27 deste último diploma legal, quando 

o mesmo assenta “exigir-se-á dos interessados, exclusivamente,”. 

De outra parte nada impede de que o Pregoeiro ao analisar a habilitação da 

empresa vencedora, utilize-se de mecanismos de consulta na plataforma da CGU, 

para atestar a idoneidade da empresa vencedora da fase de lances. 

Deste modo, sugiro sua retirada do edital, com a consequente renumeração 

do mesmo. 

9. Retificar o subitem 12.3.2.1, pois faz indicação ao termo de referência, 

quando deve indicar edital. 

10. Quanto à exigência de balanço patrimonial deve a mesma estar 

acompanhada dos índices de leitura desse balanço conforme dispõe o §5º do art. 31 

da Lei nº 8.666/93, sabendo que tal exigência serve para avaliação dos mesmos com 

o propósito de saber a “saúde” econômica da empresa. 

Daí A simples exigência pro forma, pode acarretar erro de avaliação, ou 

induzimento a erro. Dessa forma, cabe a avaliação da exigência. 

11. Fazer referência a publicação no Mural do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará. 

12. Considerando tratar-se pregão presencial, verifica-se a necessidade 

de retificação do subitem 13.1, assim como retificação do subitem 13.1.5, pelas 

razões expostas do item 6 deste parecer. 

13. O item 14 define os mesmos prazos para impugnação e 

esclarecimentos, o que acaba limitando a atuação do licitante e do próprio controle 
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social, uma vez que, quando se trata de esclarecimentos, inexiste prazo. Com isso, 

verifica-se a retificação do referido item. 

14. As referências ao art. 13 do CPC são indevidas, uma vez que o 

respectivo artigo não trata da matéria ao qual se faz referência, além disso, 

considerando tratar-se de procedimento especial cuja lei o rege, não há de se falar 

em prazo para reparação por defeito de representação, seja para impugnar, seja 

para interposição de recurso. Dessa forma verifica-se a necessidade de correção do 

referido instrumento convocatório nos dispositivos que fazem tal referência. 

15. Considerando que a lei deve ser conhecida por todos, conforme 

determina a legislação em vigor, todos os procedimentos quanto à impugnação e 

recurso na modalidade pregão, também devem ser de conhecimento de todos que 

participam do certame licitatório, dessa forma, é desnecessário constar no edital as 

regras já dispostas em lei. Com isso, sugere-se sua retirada com a consequente 

renumeração, apenas deixando claro quanto à possibilidade dos, institutos, 

garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, assim como a configuração da má-fé 

e suas implicações. 

16. Considerando tratar-se de um único lote, apenas haverá uma única 

Ata, com isso verifica-se a necessidade da exclusão do item 16.4 do edital, com a 

respectiva renumeração. 

17. Deve ser retirado o item 16.8, uma vez que não existe o termo de 

registro de preços ali indicado. 

18. Considerando que o edital já define que o prazo da ata será de 12 

meses, não há porque fazer referência no edital de prorrogação, devendo a mesma 

ser retirada do respectivo instrumento, conforme está escrito no item 16.3. 

19. O item 17, novamente faz referência ao gerenciamento da Ata, 

praticamente nos mesmos moldes postos no início do edital, havendo a necessidade 

de harmonização. 

20. O item 17. 6, está contraditório com o próprio edital, pois faz 

referência a 100% para efeito de adesão e o item 3.4 faz referência a 50%, havendo 

necessidade de adequação. 
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21. Considerando legislação vigente, o reajuste contratual ocorre após 12 

(doze) meses após a celebração do contrato. Nesse sentido, verifica-se à necessidade 

de retificação do item 21. 

22. Nas disposições gerais do edital, constam algumas várias disposições 

que já estão presentes no corpo do instrumento convocatório. Com isso, verifica-se 

a necessidade de uma reavaliação das mesmas, harmonizando e otimizando o 

mesmo, evitando, assim repetições desnecessárias. 

23. No que concerne ao instrumento de contrato verifica-se que: 

 

23.1 Incluir na cláusula 3 –Da Vinculação, a proposta comercial da empresa 

vencedora da licitação. 

 

23.2  Retificar a cláusula 4 – da Vigência, uma vez que a mesma prevê prazo de 

60 meses para efeito de possíveis prorrogações, porém o art. 57, III da Lei nº 

8.666/93, assim estabelece: 

 

Art. 57[...] 

[...] 

IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, 

podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses 

após o início da vigência do contrato. 

 

Nesse sentido, considerando que o objeto é locação de software, o prazo 

máximo do contrato é de 48 (quarenta e oito) meses, havendo a necessidade de 

retificação, inclusive devendo indicar a base legal para a modificação a qual a 

cláusula faz referência. 

 

Nestes termos, considerando que os ajustes sugeridos são pontuais e meras 

correções, não se vislumbra o retorno do edital a esta Assessoria e, portanto, a 

mesma APROVA a minuta examinada, conforme indicações aqui postas.  
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Por fim, registre-se que esta Procuradoria se ateve ao exame da legalidade do 

instrumento convocatório e seus anexos nos termos legais, não ensejando análise 

sobre o processo interno de coleta de preços e nem sobre a conveniência e 

oportunidade da contratação. 

É o Parecer S.M.J. 

Senador José Porfírio/PA, 05 de julho de 2021. 

 

 

 

VINICIUS DE ALMEIDA CAMPOS 

Procurador Geral Do Município 

Decreto Municipal nº 040/2021 

OAB/PA nº 26.037 
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