
REFERENCIA: PROCESSO N" 4662124-A/2021/SEMAF/PMAC 

Para Adrninistracao Publica adquirir produtos e/ou services necessita realizar procedimento de 

licitacao publica, na qual selecionara a proposta mais vantajosa entre as oferecidas pelos interessados 

em contratar com o ente publico. 

0 procedimento possui como objetivo garantir a moralidade administrativa, vedando a 

contratacao discricionaria de pessoas juridicas e pessoas fisicas com fins de atender interesses 

particulares. Possui tambem o escopo de garantir a igualdade de oportunidades a todos que tern o 

interesse em contratar com a Administracao Publica, permitindo a competitividade que e essencial 

para a licitacao. Assim e garantida a impessoalidade na escolha do contratado. 

2. FUNDAMENTA<;AO 

E 0 breve relat6rio. Segue analise juridica. 

1. RELATORIO 

Trata-se de processo licitat6rio na modalidade pregao eletronico, do tipo menor preco por 

item, com o intuito de registrar precos para eventual contratacao de empresa especializada em services 

de Hotelaria, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de 
Augusto Correa/PA. 

Conforme previsao legal do Paragrafo Unico do artigo 38 da Lei n° 8.666/93, as rninutas do 

edital de licitacao e do contrato sao submetidos a analise juridica previa desta assessoria. 

LICITA<;AO. MODALIDADE PREGAO 
ELETRONICO SRP. REGISTRO DE PRE<;OS 
PARA EVENTUAL CONTRATA<;AO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI<;OS DE 
HOTELARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA<;AO 
DO MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA/PA. 
CONFORMIDADE DO EDITAL EDA MINUTA DO 
CONTRATO COM A LEI N° 8.666/93 E LEI N° 
10.520/2002. PARECER PELA APROVA<;AO, 
DESDE QUE OBSERV ADAS TODAS AS 
CONSIDERA<;OES TECIDAS AO LONGO DO 
OPINATIVO. 

P ARECER JURIDICO N° 108-D/202 l/ ASSEJUR/PMAC 
PROCESSO N° 4662124-A/2021/SEMAF/PMAC 
MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP 
INTERESSADO Secretaria Municipal de Educaeao 
ASSUNTO Registro de Precos para eventual contratacao de empresa 

especializada em services de Hotelaria, para atender as 
demandas da Secretaria Municipal de Educaeao do Municipio 
de Augusto Correa/PA. 
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'ORRES, Ronny Charles Lopes de, Leis de licitacoes publicas comentadas. - revista amp!. eatualiz. 10. ed. - 
Salvador: Ed. JusPodivm, 2019. Pag. 996 

Sohre a definicao de bens e services comuns, Ronny Charles Lopes de Torres afirma que 

"Os hens e servicos comuns devem canter especificaciies passiveis de afericiio objetiva e de 

inequivoca compreensiio pela a leitura da descriciio editalicia, de forma que niio se apresentem 

maiores dificuldades tecnicas para a seleciio. ".1 

De acordo com a lei n° 10.520/2002, para a utilizacao da modalidade pregao e necessario 

que o objeto da contratacao seja a aquisicao de hens e services comuns. 0 paragrafo unico do artigo 1 ° 

do referido diploma afinna que os hens e services comuns sao "aqueles cujos padrbes de desempenho 

e qualidade possam ser objetivamente de.finidos pelo edital, par meio de especificaciies usuais no 
mercado. ". 

Importante destacar que lei de licitacoes e contratos administrativos (lei n° 8.666/93) e 
norma geral que versa sobre os procedimentos a serem adotadas pela Administracao Publica antes da 

realizacao de contrato com pessoa fisica ou jurfdica privada. A referida norma determina a realizacao 

do processo licitat6rio mediante modalidades (Concorrencia, Tomada de preco, Convite, Concurso e 

Leilao), No entanto, diante do formalismo dessas modalidades, o legislador ordinario criou a lei n° 

10.520/2002, na qua! instituiu o Pregao como nova modalidade de licitacao, com disciplina e 

procedimento pr6prio, a fim de tornar mais celere o processo de escolha de futuros contratados da 

Administracao Publica em hip6teses determinadas e especfficas, sendo aplicadas subsidiariamente as 

normas da Lein° 8.666/1993. 

A lei de licitacoes e contratos administrativos (lei n° 8.666/93) versa sobre as 

especificacoes a serem adotadas pela Administracao Publica nos processos licitat6rios, em especial as 

modalidades pelos quais serao realizados. 

Tai procedimento e disciplinado na Constituicao Federal e na Lei 8.666/90. 

A Constituicao Federal em seu artigo 37, inciso XXI preve: 

Art. 37. A adrninistracao publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos 
principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiencia e, tambern, ao seguinte: 
[ ... ] 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislacao, as obras, services, 
compras e alienacoes serao contratados mediante processo de licitacao 
publica que assegure igualdade de condicoes a todos os concorrentes, com 
clausulas que estabelecam obrigacoes de pagamento, mantidas as condicoes 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qua! somente permitira as 
exigencias de qualificacao tecnica e econ6mica indispensaveis a garantia do 
cumprimento <las obrigacoes 
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2JUSTEN FILHO, Marcal, Pregao: Comentarios a legislacao do pregao comum e eletronico. 4° Edicao.Sao 
aulo: Dialetica. 2005, p. 30. 

I 
modalidade pregao, ante a previsao do artigo 15, § 1 Q da Lei 8.666/93 e artigo 7° do Decreto n° 

7.892/2013. 

Por fim, a utilizacao do sistema de registro de preco e plenamente possivel, atraves da 

Em analise ao edital, constata-se o respeito as exigencias do artigo 40 lei n° 8.666/93 e 

artigo 3°, I da Lei n° 10.520/2002, como descricao do objeto da licitacao, forma de abertura do 

procedimento, tipo (MENOR PRE\:O), condicoes de participacao na licitacao, o recebimento <las 

propostas, os criterios de aceitacao <las propostas, os documentos necessaries a habilitacao (jurfdica, 

fiscal e trabalhista), as sancoes por inadimplemento e as clausulas do contrato, inclusive com fixacao 

dos prazos para fornecimento, a forma de pagamento, a dotacao orcamentaria, as penalidades e as 

discrirninacoes necessarias a adocao do procedimento, seguindo-se as regras que regulamentarao o 

processo licitatorio, o que lhe garante amparo legal. 

Tambem e imprescindivel a observacao do Decreto n° 10.024/2019, que regulamenta 

modalidade pregao, na forma eletronica, principalmente quanto aos procedimentos a serem adotados 

na execucao do processo licitatorio. 

Ainda, visando proporcionar o resultado almejado, a selecao da melhor proposta e, 

oportunamente, a contratacao, deve o edital reunir um conjunto de condicoes rninimas que criarao, 

para as partes envolvidas, uma necessaria vinculacao, impondo a Lei 8.666/93 um conteudo basico 

que se acha explicitado em seu artigo 40, bem como determina o artigo 3°, Ida Lein° 10.520/2002 os 

elementos necessaries que constarao no instrumento convocatorio. 

·\ 

Portanto, ante a analise do objeto de contratacao, e plenamente cabivel a utilizacao da 

modalidade pregao eletronico para o processo licitatorio. 

Em razao do objeto, o Pregoeiro elaborou minuta de edital para processo licitatorio na 

modalidade PREGAO ELETRONICO SRP, tipo menor pre90 por item, conforme disposicoes da Lei 

n° 10.520/2002. 

Para concluir, numa tentativa de definicao, poderia dizer-se que bem ou 
service comum e aquele que se apresenta sob a identidade e caracteristicas 
padronizadas e que se encontra disponivel, a qualquer tempo, num mercado 
pr6prio.2 

Ainda sobre o mesmo assunto, Marcal Justen Filho alega: 
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3Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito administrative- 27. ed. - Sao Paulo: Atlas, 2014. Pag. 300. 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 392 Edicao, Atualizada por Delciofsalestero 

Aleixo e Jose Emmanuel Burle Filho. Malheiros Editores. Sao Paulo, 2012.Pag. 226. 

Porem, ao utilizar-se das clausulas exorbitantes, a Adrninistracao deve garantir equilfbrio 

economico-financeiro do contrato, para que nao haja prejuizos ao contratado/particular, como 

elevacoes de precos que tornem mais onerosa a prestacao ao qual esta obrigado, dentre outras 

situacoes que causem onus a parte contratada. Esta determinacao possui previsao Constitucional no 

Consideram-se como clausulas exorbitantes: (i) alteracao ou rescisao unilateral do 

contrato; (ii) exigencia de garantia; (iii) fiscalizacao da execucao do contrato; (iv) aplicacao de 

penalidades; (v) restricoes ao uso da exceptio non adimpleticontractus; dentre outras. 

Esta atuacao da Administracao na relacao contratual com o particular, impondo a sua 

supremacia, e evidenciada atraves das denominadas clausulas exorbitantes do direito comum, as quais 

nao necessitam estar previstas expressamente no contrato, pois sua existencia decorre da lei ou dos 

principios que regem a atividade administrativa. Tais clausulas nao sao lfcitas em um contrato privado, 

pois desigualaria as partes na execucao do ajustado, no entanto sao validas no contrato administrativo, 

pois visam demonstrar a supremacia da Adrninistracao. 

E importante alertar que nos contratos, tanto no regime privado como no regime publico, 

estao presentes a finalidade e o interesse publico, os quais sao pressupostos necessaries e essenciais 

para a atuacao da Administracao. 0 que realmente os diferencia "E a participacao da 
Administracao, derrogando normas de Direito Privado e agindo publicaeutilitatis causa, sob a 
egide do Direito Publico, que tipifica o contrato administrativo." 4 

Assim, de acordo com tal conceituacao, os contratos da Administracao Publica podem 

reger-se pelo direito privado ou pelo direito publico, Nos contratos privados e garantida uma relacao 

de igualdade entre a administracao publica e o particular, diferente do que ocorre no contrato publico, 

no qua! sao garantidas prerrogativas a Administracao, colocando-a em posicao de supremacia sobre o 

particular. 

A expressao contratos da Adrninistracao e utilizada, em sentido amplo, para 
abranger todos os contratos celebrados pela Administracao Publica, seja sob 
regime de direito publico, seja sob regime de direito privado. E a expressao 
contrato administrativo e reservada para designar tao somente os ajustes que 
a Adrninistracao, nessa qualidade, celebra com pessoas fisicas ou juridicas, 
publicas ou privadas, para a consecucao de fins publicos, segundo regime 
juridico de direito publico, 

No tocante aos contratos celebrados pela adrninistracao publica, Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro3 afirma que: 
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Assim, a minuta do contrato contern as exigencies previstas na norma citada, podendo ser 

dado prosseguimento ao processo licitat6rio. 

Diante dos conceitos e de todas estas caracteristicas que identificam um contrato 

administrativo, e a partir da analise da minuta do contrato referente ao processo administrativo, pode- 

se identificar ta! contrato como um contrato administrativo, e o aplicar as normas do regime juridico 

publico, dentre elas a lei n° 8.66611993. 

A partir de entao, e necessario averiguar se a minuta do contrato referente ao processo 

administrativo contem todas as clausulas obrigat6rias para um contrato administrativo, as quais estao 

descritas nos incisos do artigo 55 da lei n° 8.666/1993, in verbis: 

Art. 55. Sao clausulas necessarias em todo contrato as que estabelecam: 
I - o objeto e seus elementos caracteristicos; 
II - o regime de execucao ou a forma de fomecimento; 
III - o preco e as condicoes de pagamento, os criterios, data-base e 
periodicidade do reajustamento de precos, os criterios de atualizacao 
monetaria entre a data do adimplemento das obrigacoes e a do efetivo 
pagamento; 
IV - os prazos de inicio de etapas de execucao, de conclusao, de entrega, de 
observacao e de recebimento definitivo, conforme o caso; 
V - o credito pelo qua! correra a despesa, com a indicacao da classificacao 
funcional programatica e da categoria economica; 
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execucao, quando 
exigidas; 
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabiveis e 
os valores das multas; 
VIII - os casos de rescisao; 
IX - o reconhecimento dos direitos da Administracao, em caso de rescisao 
administrativa prevista no art. 77 desta Lei; 
X - as condicoes de irnportacao, a data e a taxa de cambio para conversao, 
quando for o caso; 
XI - a vinculacao ao edital de licitacao ou ao termo que a dispensou ou a 
inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor; 
XII - a legislacao aplicavel a execucao do contrato e especialmente aos casos 
omissos; 
XIII - a obrigacao do contratado de manter, durante toda a execucao do 
contrato, em compatibilidade com as obrigacoes por ele assumidas, todas as 
condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao. 

artigo 37, XXI, ao afirmar que os contratos deverao conter clausulas que estabelecam obrigaciies de 

pagamento, mantidas as condiciies efetivas da proposta. Assim, garante-se uma protecao a quern 

contrata com a Administracao, evitando que a posicao de supremacia sobre o particular seja 

desmedida, sem qualquer controle e acabe por ferir preceitos constitucionais, bem como toma viavel e 

seguro ao privado a contratacao com a administracao publica, 
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MARCELO A ASCONCELOS 
ASSESSOR JURiDI - DECRETO N° 11/2021/GP 

OAB/PA N° 30.395 

E o parecer, 
Salvo melhor juizo, 
Augusto Correa/PA, 24 de setembro de 2021 

Por fim, este parecer possui carater meramente opinativo, podendo o Gestor Municipal, 

entender de forma diversa para melhor atender o interesse publico e as necessidades deste Poder 
Executivo. 

Ante o exposto, observada as recomendacoes acima citadas, opina esta Assessoria 

Juridica pela possibilidade/viabilidade da escolha da modalidade PREGAO ELETRONICO SRP, com 

fundamento na Lein° 10.520/2002 e Decreto n° 10.024/2019, bem como entende que a minuta do 

edital e a minuta do contrato respeitam as exigencias legais previstas nos artigos 40 e 55 da lei n° 

8.666/93 e Lei n° 10.520/2002, devendo retomar o processo ao Departamento de Licitacao para as 

providencias cabiveis. 

Ressalta-se que o presente exame se limitou aos aspectos juridicos da rnateria proposta e 

de regularidade processual, abstendo-se quanta aos aspectos tecnicos, financeiros ou que exijam 

exercfcio da discricionariedade administrativa ou de interpretacao de conceitos juridicos 

indeterminados dos orgaos competentes. 

3. CONCLUSAO 
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