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PARECER JURÍDICO Nº 70/2019 

De Lavra: Assessoria Jurídica  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2019  

Pregão SRP Nº 09/2019 –  PMSIP 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES. Minuta 
do edital e anexos. SRP. REGISTRO DE PREÇO 
PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DO 
TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL – SEMTEPS E 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
 

 Trata-se de Processo Administrativo Licitatório, em que a CPL direcionou por 

meio de SRP, na modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DO 

TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL – SEMTEPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE. 

 Inicialmente, cumpre destacar que a modalidade licitatória encontra 

fundamento legal, tendo em vista ser hipótese da utilização do pregão, utilizando-se 

o registro de preço para tanto. 

Como se trata de Pregão, a regulamentação consta na Lei 10520/02, e 

conforme, o art. 3º: 

Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte: (...) 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”. 
(grifamos e negritamos). 

   

 Além disso, quanto ao Edital, a única ressalva a ser feita é quanto a 

possibilidade descrita na minuta do Edital de que outros órgão poderão aderir a essa 

ata de registro de preços. 
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Ocorre que, é pertinente dizer, que o TCU já se posicionou de forma 

majoritária em relação à utilização da ata de registro de preços por outros órgão e 

determinou que quando fosse colocado no Edital que outros órgãos podem aderir 

aquela Ata, é necessário fazer uma justificativa no próprio Edital, conforme se pode 

ler no acórdão do TCU nº 1.297/2015. 

 

(...) reforço meu entendimento de que a adesão prevista no art. 22 do 

Decreto 7.892/2013 para órgão não participante (ou seja, que não 

participou dos procedimentos iniciais da licitação) é uma possibilidade 

anômala e excepcional, e não uma obrigatoriedade a constar 

necessariamente em todos os editais e contratos de pregões para o 

Sistema de Registro de Preços. Nesse sentido, conforme defendeu a peça 

instrutiva, o órgão gerenciador do registro de preços deve também 

justificar para a adesão de órgãos não participantes.   

 

 Por esse motivo, se faz necessário dar ciência ao elaborador do Edital sobre 

a seguinte falha que foi identificada para que sejam adotadas providencias internas 

que previnam a ocorrência de outras semelhantes, ou seja, falta de justificativa para 

previsão, no edital, de adesão a ata de registro de preços por outros órgãos ou 

entidades da administração pública (art. 22 do Decreto 7.892/2013), o que fere o 

art. 3º da Lei 8.666/93, o princípio da motivação dos atos administrativos e o art. 9º, 

inciso III, in fine, do Decreto 7.892/2013. 

 Quanto a Minuta do Contrato, este está cumprindo todas as exigências 

dispostas na Lei em sua minuta, não havendo nenhuma observação a ser feita por 

parte desta assessoria jurídica.  

 

DA CONCLUSÃO 

 Por todo o exposto, por essa assessoria jurídica, é necessário à observância a 

posição majoritária do TCU e que a partir de então se faça uma justificativa plausível 

no Edital, justificando o porquê dos outros órgãos poderem aderia a ata de Registro 

de Preços feita pela Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará.  
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Desta feita, conclui-se favoravelmente à realização do pretendido certame 

licitatório, sugerindo, na oportunidade as correções apresentadas neste parecer 

para o seu prosseguimento. 

É este o parecer. S.M.J. 

Santa Izabel do Pará, 03 de Abril de 2019.

 

 

GEORGIA DANIERE LOBATO MOURA 

Assessora Jurídica – PMSIP 

OAB/PA 26.659 


