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PARECER JURÍDICO 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 05030002/2021 

 
EMENTA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, PRAÇAS, CEMITÉRIOS, JARDINS, 

GINÁSIOS, QUADRAS DE ESPORTE, ENTRE OUTROS, PERTENCENTES A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO (ESCOLAS MUNICIPAIS) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

JOÃO DE PIRABAS, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA. SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS. INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 8.666/1993. ANÁLISE DA 

MINUTA DO EDITAL. POSSIBILIDADE LEGAL 

 
 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

 
I - DO RELATÓRIO: 

 

 
Vem ao exame dessa assessoria jurídica, o processo em referência para 

análise e parecer sobre a regularidade dos atos praticados para a realização da 

Concorrência Pública nº 002/2021/SRP, que versa sobre a Contratação de 

Empresa de Engenharia para execução de serviços contínuos, a qual ficará à 

disposição da Prefeitura Municipal de São João de Pirabas/PA, para Manutenção e 

Conservação de prédios públicos, logradouros, praças, cemitérios, jardins, ginásios, 

quadras de esporte, entre outros, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, a 

Secretaria Municipal de Educação (Escolas Municipais) e a Prefeitura Municipal de 

São João de Pirabas, incluindo material e mão de obra, através do Sistema de 

Registro de Preços. 

Para instruir os autos foram juntados, além de outros, os seguintes 

documentos: Intenção de Registro de Preços; Solicitação do Setor Demandante; 

Projeto Básico com as devidas justificativas e memorial descritivo dos serviços; 
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pesquisa de mercado; cotação de preços; autorizações da Secretaria Municipal de 

Saúde, da Secretaria Municipal de Educação e da Prefeitura Municipal;  termo de 

autuação e abertura do procedimento e Minuta do Edital e seus anexos. 

É o sucinto relatório. 
 

II - DA FUNDAMENTAÇÃO: 
 
 

Prefacialmente, deve-se salientar que a presente manifestação toma por 

base, exclusivamente, os elementos constantes dos autos até a presente data, e 

que, em face do que dispõe o Artigo 38, Parágrafo único da Lei n.º 8.666, de 21 de 

junho de 1993, incumbe a essa assessoria prestar consultoria sob o prisma 

estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar na análise da conveniência e 

oportunidade dos atos praticados no âmbito da administração, nem analisar 

aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa, senão vejamos: 

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. 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994). 
 

Evidencia-se que a análise aqui realizada se restringe a verificar, do ponto 

de vista jurídico formal, a regularidade para realização de Concorrência Pública, cujo  

objeto versa sobre a Contratação de Empresa de Engenharia para execução de 

serviços contínuos, a qual ficará à disposição da Prefeitura Municipal de São João 

de Pirabas/PA, para Manutenção e Conservação de prédios públicos, logradouros, 

praças, cemitérios, jardins, ginásios, quadras de esporte, entre outros, pertencentes 

a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Educação (Escolas 

Municipais) e a Prefeitura Municipal de São João de Pirabas, incluindo material e 

mão de obra, através do Sistema de Registro de Preços – SRP.  
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Cumpre-se destacar que a Comissão de Licitação optou por elaborar o 

Edital na modalidade Concorrência Pública, tipo menor preço por lote, regime de 

empreitada por preço unitário, para registro de preços, conforme disposição da Lei 

nº 8.666/1993, do Decreto Federal nº 7.892/2013 e da Lei Complementar nº 

123//2006 e alterações. 

A Concorrência é a modalidade de licitação para contrato de valores 

vultuosos, na qual se admite a participação de quaisquer interessados, cadastrados 

ou não, que atendam adequadamente as condições do edital ou instrumento 

convocatório. Deve ser utilizado  tanto na compra ou alienação de bens imóveis, 

como nas concessões de direito real de uso e nas licitações internacionais. É 

procedida de ampla publicidade nos órgãos oficiais de divulgação com antecedência 

mínima. 

Informa o Estatuto das Licitações (Lei Federal nº 8.666/93), in verbis: 

 
Art. 23.  As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III 
do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, 
tendo em vista o valor estimado da contratação: 
I - para obras e serviços de engenharia:    
(...) 
c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 

mil reais);     
 

   
Todavia, a modalidae Concorrência pode ser utilizada qualquer que seja 

o valor estimado para contratação, conforme parágrafos 3º e 4º do artigo 23 da Lei 

nº 8.666/1993. 

 

III - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA ESCOLHA DA 

MODALIDADE LICITATÓRIA ADOTADA: 

 
 

A Lei Federal nº 8.666/93, prevê, em seu art. 15, inciso II, que as compras 

realizadas pela Administração deverão, sempre que possível, ser realizadas mediante 

o Sistema de Registro de Preços, que representa um conjunto de procedimentos para 

o registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens para 
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futuras contratações a serem efetivadas pelo Poder Público. Segundo Celso Antônio 

Bandeira de Melo (2003, p. 519): 

 
“O ‘registro de preços’ é um procedimento que a Administração pode 

adotar perante compras rotineiras de bens padronizados ou mesmo na 

obtenção de serviços. Neste caso, como presume que irá adquirir os 

bens ou recorrer a estes serviços não uma, mas múltiplas vezes, abre 

um certame licitatório, em que o vendedor, isto é, o que ofereceu a 

cotação mais baixa, terá seus preços “registrados”. Quando a 

promotora do certame necessitar destes bens ou serviços irá obtê-los, 

sucessivas vezes se for o caso, pelo preço cotado e registrado.” 

 

 

As disposições normativas referentes ao SRP são identificadas na própria 

Lei Federal nº 8.666/93,  expressas nos parágrafos 1º a 6º do aludido artigo 15. A 

princípio, destaca-se a determinação legal contida no parágrafo  3º, de que o SRP 

deverá ser regulamentado por cada entre federativo,através de decreto, observadas 

as peculiaridades regionais. Veja-se: 

 

“Art. Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 
(...) 
II - ser processadas através de sistema de registro de preços; 
(...) 
§ 3o O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, 
atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes 
condições: 
I - seleção feita mediante concorrência; 
II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços 
registrados; 
III - validade do registro não superior a um ano. 

 

Nesse sentido, sabe-se que, em âmbito federal, a regulamentação do 

dispositivo foi levado a efeito através da Decreto nº 7892/2013 e, no Estado do Pará, 

através do Decreto nº 876/2013, ambas com abrangência restrita aos respectivos 

entes federativos regulamentadores, consoante se observa do artigo 1º dos referidos 

decretos. 

Em âmbito municipal, não há em SÃO JOÃO DE PIRABAS, qualquer 

regulamento específico a respeito do SRP para as compras e serviços no âmbito da 

Administração Municipal. 
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Assim, adoção da modalidade e do sistema de registro de preços se 

encontram amoldadas aos ditames legais. 

 

IV - DA DESNECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 

GARANTIR A DESPESA NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

 

Ocorre que a adjudicação, no sistema de registro de preços, é substituída 

por uma fase na qual são simplesmente identificados o fornecer ou prestador de 

serviços com o melhor preço bem como todos aqueles que aceitarem adequar o seu 

preço ao que foi ofertado pelo primeiro colocado no procedimento licitatório. 

 
A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública a 

firmar o contrato. No sistema de registro de preços, aliás, não há sequer expectativa 

de direito de contratar, diferentemente do que ocorre numa licitação convencional, em 

que a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor confere, ao menos, uma 

expectativa de contratação. 

 
Admite-se, inclusive, a realização de outra licitação especifica para o 

mesmo objeto constante da Ata, não obstante seja assegurado ao beneficiário do 

registro de preços a preferência de fornecimento ou prestação de serviço em 

igualdade de condições. 

 
Em suma, produz-se tão somente uma tabela com os melhores preços e 

a ordem de classificação dos fornecedores ou prestadores de serviço, cujos preços 

serão registrados por meio de uma única licitação, ao fim da qual, em vez de 

adjudicado o objeto do certame terá seu preço inscrito em Ata. 

 
E é precisamente porque não há no sistema de registro de preços 

obrigatoriedade de contratar é que a literatura especializada sempre entendeu que a 

indicação da disponibilidade orçamentária a que se refere o artigo 14º da Lei nº 

8.666/1993 só deverá ser obrigatória no momento da efetiva contratação e não 

quando da abertura da licitação. 

 



   
AV. PLÁCIDO NASCIMENTO, 265- CENTRO - SÃO JOÃO DE PIRABAS - PARÁ - CEP: 68.719-000  

CNPJ Nº 22.981.153/0001-08 

 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 

ASSESSORIA JURÍDICA 
 

 
    
       

 

 

 

O tema já havia sido, inclusive, objeto de uma orientação normativa da 

Advocacia Geral da União (“Na licitação para registro de preços, a indicação da 

dotação orçamentária é exigível apenas antes da assinatura do contrato”),  quando, 

em janeiro de 2013, o § 2º do artigo 7º do Decreto nº 7.892 positivou de vez essa 

realidade, ao consignar expressamente que, no sistema para registro de preços, é 

desnecessário indicar a dotação orçamentária, porquanto somente será exigida para 

a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. 

 

 
V - DA CONCLUSÃO: 

 
 

Diante do exposto, resguardado o poder discricionário do gestor público 

quanto à oportunidade e a conveniência da prática do ato administrativo, opina-se 

pelo prosseguimento do feito. 

Por fim, no que tange ao aspecto jurídico e formal das minutas do edital e 

do contrato da Concorrência Pública para Registro de Preços trazidos para os autos e 

ora analisados foram elaboradas com observância das exigências legais, 

preenchendo os requisitos obrigatórios contidos no artigo 40 e respectivos incisos da 

Lei de Licitações, bem como o Projeto Básico foi elaborado conforme determinação 

legal do arigo 6º, inciso IX da lei, observando, desta forma, toda a legislação que rege 

a matéria. 

 
É o parecer. Salvo melhor juízo. 

 
 

 
São João de Pirabas/PA, 18 de março de 2021. 

 
 
 
 
 

RAFAEL DUQUE ESTRADA DE OLIVEIRA PERON 
OAB/PA 19681 
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