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PARECER JURÍDICO  

INTERESSADO: Comissão de Licitação. 

OBJETO: Procedimento Licitatório para Registro de preços na modalidade Pregão 

presencial do tipo menor preço para contratação de empresa para prestação de serviço de 

transporte escolar no município de Dom Eliseu para o ano letivo de 2020, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO 

PRESENCIAL. REGISTRO DE PREÇOS. MENOR 

PREÇO. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO 

ANO LETIVO DE 2020. INTELIGÊNCIA DAS LEIS LEI 

10.520/02 E Nº 8.666/93. ANÁLISE JURÍDICA 

PRÉVIA. VERIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS. 

POSSIBILIDADE / LEGALIDADE. 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se de pedido de parecer jurídico quanto à legalidade da minuta do 

edital de licitação para a eventual contratação de empresa que realize a prestação de 

serviço de transporte escolar no município de Dom Eliseu, para o ano letivo de 2020, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, em 

observância ao disposto no §único do art. 38 da Lei Federal 8.666/93 e demais dispositivos 

pertinentes à contratação de serviços no âmbito da Administração Pública..  

O referido certame ocorre por intermédio de processo licitatório nº  

9/2020-00008, do tipo Pregão Presencial na modalidade registro de preços do tipo menor 

preço, nos termos do artigo 1º, parágrafo único da Lei nº 10.520/02. 

É o relatório. 

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

Desde o início, é importante que se analise o Pregão como modalidade de 

licitação escolhida no presente caso. 

http://www.domeliseu.pa.gov.br/


 

____________________________________________________________________________ 
 

Av. Juscelino Kubitscheck, 02 - Centro, Dom Eliseu-PA. CEP 68.633-000 
www.domeliseu.pa.gov.br   

(94) 3335-2210 

2 

Os procedimentos licitatórios são norteados pelos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, 

vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, economicidade, 

competitividade e eficiência (art. 37 da CF/88 e art. 3º da Lei nº 8666/93). 

Portanto, tem-se que tal contrato administrativo deverá ser formado 

mediante processo licitatório, nos termos estabelecidos pela Constituição Federal em seu 

art. 37 e a Lei Federal nº 8.666/93. 

Quanto à possibilidade de a Prefeitura Municipal proceder à contratação 

de empresa para prestação de serviço de transporte escolar em Dom Eliseu no ano letivo 

de 2020, por meio de registro de preços na modalidade pregão-menor preço por item, a Lei 

de Licitações estabelece em seu art. 15: 

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:(...) 

II - ser processadas através de sistema de registro de preços; (...) 
§ 1º O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de 
mercado.(...) 
§ 3º  O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, 
atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições: 
(...) (grifamos) 

 

Regulamentando o dispositivo legal supracitado, o Decreto n.º 

7.892/2013, em seu art. 7º, caput, assim dispôs: 

Art. 7º A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de 

concorrência, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, 

ou na modalidade de pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e 

será precedida de ampla pesquisa de mercado. (...) (grifamos) 

Sabe-se que tal procedimento, previsto no Decreto nº 10.520/02, destina-

se à aquisição de bens e serviços comuns.  

Vejamos a definição dada pela lei ao norte aludida, in verbis:  

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a 

licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. 

Parágrafo único.  Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e 

efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
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possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especificações usuais no mercado. 

Neste sentido, fica cristalino, portanto, que o Poder Público Municipal se 

encontra vinculado aos preceitos constitucionais acima citados e especialmente aos 

dispositivos da Lei de Licitações e da Lei do Pregão. 

Para corroborar o exposto, vale colacionar o entendimento do Egrégio TCE 

– MS no mesmo sentido, pela possibilidade da modalidade pregão presencial para a 

aquisição de materiais permanentes. Vejamos: 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA. SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
ESCOLAR.PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. REGULARIDADE. 
Versam os presentes autos sobre o procedimento licitatório, 
Pregão Presencial n.º 06/2018, realizado pela Prefeitura 
Municipal de Caarapó, neste ato representado pelo Prefeito Municipal à 
época, Sr. Mario Valério, tendo como o objeto a prestação de serviços de 
transporte escolar dos alunos da zona rural e urbana da rede pública 
municipal de ensino, com fornecimento de mão de obra necessária à 
execução (motorista), no valor de R$ 383.914,30 (trezentos e oitenta e três 
mil novecentos e quatorze reais e trinta centavos).Nesta fase processual 
objetiva-se analisar a legalidade e regularidade do procedimento 
licitatório, Pregão Presencial n.º 06/2018 (1ª fase).Em razão da 
análise de toda documentação acostada, a Equipe Técnica da6ª 
Inspetoria, por meio da sua Análise ANA 6ICE 24404/2018 
(pp.465/469), opinou pela regularidade e legalidade do 
procedimento licitatório, destacando a remessa intempestiva de 14 
(quatorze) dias (...) 

(TCE-MS - LICITAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR: 79432018 MS 1916555, 
Relator: MARCIO CAMPOS MONTEIRO, Data de Publicação: Diário Oficial 
do TCE-MS n. 1859, de 14/09/2018) 

As especificidades decorrentes da Lei Complementar nº 123/2006 
alterada posteriormente pela Lei Complementar nº 147/2014, são observadas pela minuta 
do edital no item “4.3.1”, criando assim os privilégios para as empresas de pequeno porte e 
microempresas, posto se tratar de compromisso do legislador constituinte deste país, de 
observância obrigatória pela Administração Pública, independe da esfera em que se 
promova o certame licitatório. 

No que tange à regularidade da minuta do edital, conforme manda o 

parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8666/931, destaca-se que este se encontra em 

conformidade com os parâmetros legais. 
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Vale destacar, ainda, que a minuta em análise está em consonância com os 

requisitos do art. 4º da Lei do Pregão, haja vista que estão preenchidos requisitos como: a 

definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e horários do procedimento; as 

exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por 

inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para 

fornecimento; as normas que disciplinarão o procedimento e a minuta do contrato, quando 

for o caso. 

Ainda, pode-se exemplificar entre as exigências legais, que se constatam, 

principalmente:  

 a previsão acerca do regime de execução contratual;  

 a previsão sobre a obrigação, imposta à contratada, de manter todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante a execução contratual;  

 as previsões atinentes às sanções aplicáveis à contratada.  

Tanto o edital como o contrato devem prever sanções à contratada com 

base na Lei nº 8666/93 e no art. 7º da Lei nº 10.520/02, prevendo as sanções de 

advertência, multa, impedimento de contratar e licitar com a União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios. 

Por fim, diante da análise, a Minuta do Edital de Licitação, na Modalidade 

Pregão presencial, do tipo menor preço, verifica-se claramente os requisitos exigidos por 

lei. 

3. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, manifesta-se a Assessoria Jurídica Municipal pela 

legalidade da abertura do referido Pregão presencial.  

É o parecer. s.m.j. 

Dom Eliseu/PA, 11 de março de 2020. 

 

 

MIGUEL BIZ 

OAB/PA 15.409-B 

http://www.domeliseu.pa.gov.br/

		2020-03-11T18:01:52-0300
	MIGUEL BIZ:02873511907




