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PARECER JURÍDICO Nº-048/2022 - CMP 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº-013/2022 - CMP 
 
ASSUNTO: PARECER PRELIMINAR ACERCA DA POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº-002/2022-CMP. 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE AR 
CONDICIONADOS EXISTENTES E DOS NOVOS ADQUIRIDOS, ASSIM COMO 
REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS 
CENTRAIS DE AR, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS. 

 
 
1. DA CONSULTA 

 
 Trata-se de Processo Administrativo nº-013/2022 - CMP, e 

consequente processo de Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR LOTE, anotado pela referência 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº002/2022-SRP, para 

viabilizar a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE AR 

CONDICIONADOS EXISTENTES E DOS NOVOS ADQUIRIDOS, ASSIM COMO 

REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS 

CENTRAIS DE AR, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS. 

 

 A demanda foi iniciada por expediente do Secretaria Geral, por meio 

do Ofício nº-031/2022-SEG-CMP, de 07/02/2022, (fl. 02), no qual solicitou abertura 

de processo licitatório para a contratação em destaque. Anexou-se TERMO DE 

REFERÊNCIA (fls.003). 

  

 Além dos documentos mencionados acima, constam nos autos: 

Portaria que designou a Comissão Permanente de Licitação, Cotações de Preço; 

Planilha de Custo com o valor estimado da Licitação, Declaração de Adequação 

Orçamentária e Financeira e Autorização da Autoridade Competente, Autuação e 

Justificativa da CPL, a Minuta do Edital e seus anexos. 

  

 É o breve relatório. Assim chegam os autos para que este Jurídico teça 

as considerações sobre a sua legalidade. 

 

2. DA ANÁLISE PRELIMINAR 
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2.1. Termo de Referência/Minuta de Edital/Minuta de Contrato: Em decorrência 

da extrema importância dos documentos em análise, esta Assessoria Jurídica 

considera fundamental que sejam acrescentadas algumas informações, em todos ou 

no mínimo em um dos documentos em questão, são elas: 

a) Critérios de recebimento provisório e definitivo dos serviços executados; 

b) Obrigação da Contratada após a execução do(s) serviço(s) realizar teste 

para verificar o perfeito funcionamento do(s) equipamento(s); entregar 

comprovante de execução de serviço, onde deverá conter 

obrigatoriamente, descrição do(s) serviços(s) executado(s), peças(s) 

substituída(s), material(is) utilizado(s), data da execução do(s) serviço(s);  

c) Vincular o pagamento da Contratada, a entrega do comprovante de 

execução de serviço, acima mencionado, em anexo a Nota Fiscal de 

Execução de Serviço; e, 

d) Obrigação da Contratada em fornecer peças novas, originais ou 

compatíveis, bem como, qual a garantia mínima das peças. 

 

2.2. Cotações de Valores: Nos valores dos orçamentos apresentados já estão 

inclusas o fornecimento de: mão de obra, ferramentas, materiais, equipamentos, 

uniformes, EPI’s e utensílios. Portanto, surge o seguinte questionamento: no que se 

refere aos serviços almejados, estes já estão com o fornecimento das peças que serão 

substituída? Os valores apresentados nos orçamentos são suficientes para a prestação 

dos serviços e ainda sim a Contratada obter lucro? Não se pode esquecer, que a média 

de preços apresentada no Mapa de Comparativo (fls.038), pode vir a diminuir na fase 

de lances que ocorrerá na Sessão Pública. 

 

2.3. Justificativa: Na justificativa apresentada, os números do Processo 

Administrativo e do Pregão estão incorretos, e consta o Pregoeiro da Câmara Municipal 

de Paragominas dando início aos procedimentos para a realização do certame. Porém, 

os autos do Processo Licitatório em questão não possuem nenhum Ato da Autoridade 

Competente o designando, e ainda, ao final da Justificativa, quem assina o referido 

documento é o Presidente da CPL. 

 

2.4. Minuta do Edital: O critério de julgamento será o de Menor Valor por Lote, 

porém não consta nos autos justificativa, demonstrando as razões técnicas, logísticas, 

econômicas ou de outra natureza que tornam necessário promover o agrupamento 

como medida tendente a propiciar contratações mais vantajosas, desde que não haja 
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prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala. Ainda, é 

recomendável a comparativamente à adjudicação por item, para a escolha do referido 

critério, e este não menciona o Decreto Federal nº-7.892/13, que fundamenta o 

Sistema de Registro de Preço. 

 

2.5. Minuta do Contrato Administrativo: A Cláusula 1 – Origem do Contrato, não 

faz qualquer menção ao Instrumento que o deu origem, no caso a Ata de Registro de 

Preço, sendo tal de identificação imposição legal – consoante art. 55 da Lei Federal 

8.666/93 – e extrema importância, tendo em vista que o saldo do Contrato 

Administrativo é oriundo da referida Ata; já a Cláusula 2 – Da Fundamentação Legal 

e Vinculação ao Termo de Referência e a Proposta de Trabalho, a proposta que se 

vincula ao Contrato Administrativo é a Proposta de Preço Consolidada, apresentada 

pela empresa declarada vencedora após a fase de laces e a fase de habilitação, onde 

consta os valores adjudicados, e não a Proposta de Preço que é apresentada na Sessão 

Pública; A Cláusula 7 – Vigência Contratual e da Prorrogação Contratual, consta como 

prazo de vigência do Contrato, 12 (doze) meses, porém não é recomendado a menção 

de prazo de validade na Minuta de Contrato Administrativo, uma vez que se trata de 

Sistema de Registro de Preço, ou seja, a contratação será conforme a necessidade da 

Administração, a qual pode ter necessidade de contratar a empresa por tempo inferior 

à 12 (doze) meses.   

 

2.6. Anexos da Minuta do Edital: ausência do orçamento estimado em planilhas de 

quantitativos e preços unitários, o qual é documento obrigatório, conforme 

RESOLUÇÃO Nº 11.535/TCMPA, de 01 de julho de 2014, para a publicação do Edital. 

  

3. DA CONCLUSÃO PRELIMINAR 

 

 Ante ao exposto, em sede de Parecer Preliminar esta Assessoria 

Jurídica, OPINA PELO NÃO PROSSEGUIMENTO DO CERTAME, pelos motivos 

apontados nos subitens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 desta manifestação. 

 

 Razão pela qual, solicitamos que sejam tomadas as seguintes 

providências: 1 – acrescentar ao Termo de Referência, Minuta do Edital ou Minuta do 

Contrato ou no mínimo em um dos documentos: Critérios de recebimento provisório e 

definitivo dos serviços executados; Obrigação da Contratada após a execução do(s) 

serviço(s) realizar teste para verificar o perfeito funcionamento do(s) equipamento(s); 

mailto:ribeiro2017.adv@gmail.com
mailto:advocaciaeconsultoriaribeiro@gmail.com


Elvis Ribeiro 
Sociedade Individual de Advocacia 

CNPJ: 17.512.585/0001-21 
 

 

 Av. Pte. Vargas, Anexo do Posto Uraim, Sala 8-A (Altos), Bairro Uraim, CEP: 68.625-130, Paragominas/PA. 
Fone (91) 98857-5050, e-mail: ribeiro2017.adv@gmail.com e advocaciaeconsultoriaribeiro@gmail.com. Página 4 de 4 

 

entregar comprovante de execução de serviço, onde deverá conter obrigatoriamente, 

descrição do(s) serviços(s) executado(s), peças(s) substituída(s), material(is) 

utilizado(s), data da execução do(s) serviço(s); Vincular o pagamento da Contratada, a 

entrega do comprovante de execução de serviço; e, Obrigação da Contratada em 

fornecer peças novas, originais ou compatíveis, bem como, qual a garantia mínima das 

peças; 2 - Adicionar a Cotação de Preço, uma planilha com a estimativa de custos ou 

a exequibilidade dos serviços; 3 – Na Justificativa, corrigir o número de Processo 

Administrativo e do Pregão, assim como juntar aos autos Ato designando Pregoeiro; 4 

- juntar aos autos Justificativa da escolha do critério de julgamento, Menor Valor por 

Lote; 5 – Acrescentar na Minuta do Edital, o Decreto Federal nº nº-7.892/13, que 

fundamenta o Sistema de Registro de Preço; 6 – na Minuta do Contrato: apresentar 

na Cláusula 1, a Ata de Registro de Preço; troca do termo Proposta de Trabalho, por 

Proposta de Preço Consolidada, na Cláusula 2;, retirada no prazo de validade do 

Contrato, na Cláusula 7; 7 – na Minuta da Ata de Registro de Preço, no subitem 

8.3, corrigir número do Pregão; e, 8 - anexar a Minuta do Edital, o orçamento estimado 

em planilhas de quantitativos e preços unitários. 

 

 Cumpridas as providências apontadas ao norte, retornem-me os 

autos para Parecer Conclusivo. 

 

 É o nosso Parecer, salvo melhor juízo. 
 Paragominas/PA, 09 de maio de 2022. 

 
 
 
 
 

ELVIS RIBEIRO DA SILVA 
OAB/PA 12.114 

mailto:ribeiro2017.adv@gmail.com
mailto:advocaciaeconsultoriaribeiro@gmail.com

		2022-05-09T18:15:40-0300
	ELVIS RIBEIRO DA SILVA:15521540253




