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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2020-010701 
 
INTERESSADA: CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (BANDA LARGA, 
LINK DEDICADO, VIA RÁDIO OU FIBRA ÓTICA, COM INSTALAÇÃO INCLUSA) 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI-PA. 
 

 
EMENTA: Análise das Minutas do Edital, da Ata de 
Registro de Preços e do Contrato. A Assessoria Jurídica 
manifesta-se pelo atendimento dos requisitos 
constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002, e 
Decretos nºs 3.555/2000, 7.892/2013 e 8.250/2014, 
e da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 
10.024/2019, em seu aspecto formal e legal. 

 
 
PARECER JURÍDICO: 
 
I – Do Relatório: 
 
1.1. Chegaram a esta Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Juruti para 
atendimento do artigo 38, inciso VI e parágrafo único, da Lei 8.666/93, com 
alterações posteriores, e artigo 21, Inciso VII, do Decreto nº 3.555/2000, as 
minutas do Edital, da Ata de Registro e do instrumento de Contrato relativos 
ao processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico a ser realizado, cujo objeto é 
o REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (BANDA LARGA, LINK 
DEDICADO, VIA RÁDIO OU FIBRA ÓTICA, COM INSTALAÇÃO INCLUSA) PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI-PA, em conformidade com as 
suas atribuições constitucionais. 
 
 
II – Do Pregão Eletrônico SRP: 
 
2.1. O Processo Licitatório foi autuado sob o nº 2020-010701 CMJ, na modalidade 
Pregão Eletrônico SRP nº 9/2020-010701, atendendo as determinações do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Pará. 
 
2.2. Analisadas as minutas do Edital e da Ata de Registro de Preços, verifica-se que 
os documentos atendem aos requisitos da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520/2002, e 
Decretos nºs 3.555/2000, 7.892/2013 e 8.250/2014, e da Lei Complementar nº 
123/2006 e Decreto nº 10.024/2019, em seu aspecto formal e legal.  
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2.3. No ANEXO I consta o Termo de Referência com a justificativa da licitação, 
contemplando os elementos necessários para consecução do objeto composto de 05 
Itens. O Termo de Referência disciplina, dentre outros, o fornecimento, os prazos e 
os locais de entrega dos serviços; os critérios de aceitação da proposta; os deveres 
do contratado e da contratante; os procedimentos de fiscalização e as sanções 
aplicáveis ao licitante, na hipótese de infringências de normas legais ou contratuais.  
 
2.4. A justificativa fundamenta que: “[...] Justifica-se a presente contratação tendo 
em vista a necessidade de registro de preço para eventual contratação de empresa 
para prestação de serviços de acesso à internet para suprir as necessidades da 
Câmara Municipal de Juruti, visando atender o fornecimento para todos os setores 
ligados as suas atividades institucionais, sem o qual haverá prejuízo ao andamento 
das atividades diárias desenvolvidas, especialmente no que se refere ao atendimento 
das normas impostas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará e pela Lei da 
Transparência, que garantem acesso à informação, dando maior publicidade aos atos 
do Poder Público. A contratação do objeto será realizada através de licitação efetuada 
por meio do Sistema de Registro de Preços, procedimento em que há salvaguarda de 
excessos, pois além de se conseguir melhores preços e condições para a contratação, 
não existe a necessidade de prévia manifestação orçamentária, tendo em vista que a 
execução é parcelada, inviabilizando a definição real de quantitativos a serem 
demandados. Como a licitação é por meio de registro de preços, será licitado 
isoladamente (por item), com vista a possibilitar maior competitividade no certame e 
obtenção de proposta mais vantajosa para o Poder Legislativo. [...]” 
 
2.5. O ANEXO III traz a minuta da Ata de Registro de Preços especificando o objeto a 
ser licitado, com cláusulas de validade dos preços; a utilização da ata de registro de 
preços; o local e prazo de realização do certame; o pagamento; as condições de 
fornecimento; as penalidades; reajustamento de preços; condições da realização do 
objeto da ata de registro e possibilidade de cancelamento; autorização para emissão 
das ordens de serviços; preços e itens de fornecimento; obrigações da fornecedora 
dos serviços e da contratante; e disposições gerais.  
 
2.6. O Mapa de Cotação de Preços para referência do procedimento contém a 
descrição e quantitativos dos produtos expressos no Termo de Referência (Anexo I 
do Edital), indicando que o preço médio total estimado para a realização da despesa 
é de R$122.400,00 (Cento e Vinte Dois Mil e Quatrocentos Reais), mostrando-
se adequado para aquisição mediante o procedimento do pregão eletrônico, pelo 
sistema de registro de preços, modalidade de licitação destinada à contratação de 
bens e serviços comuns, na forma do artigo 11 da Lei nº 10.520/2002.  
 
2.7. Segundo o artigo 23, caput, da Lei nº 8.666/1993, as modalidades de licitação a 
que se referem os incisos I a III do artigo 22 serão determinados em função dos 
limites estimados da contratação, estabelecendo o §4º que nos casos em que couber 
convite, a Administração poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer caso, a 
concorrência.  
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2.8. Com o advento do Decreto Federal nº 9.412/2018, de 18 de junho de 2018, os 
valores das modalidades disciplinadas no artigo 23 da Lei nº 8.666/93 sofreram 
atualização monetária, passando os limites para compras e serviços a serem assim 
definidos (Inciso II): a) na modalidade convite – até R$176.000,00 (cento e setenta 
e seis mil reais); b) na modalidade tomada de preços – até R$1.430.000,00 (hum 
milhão, quatrocentos e trinta mil reais); c) na modalidade concorrência – acima de 
R$1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais). 
 
2.9. Pela descrição e quantitativos dos serviços contidos no Termo de Referência 
(Anexo I do Edital) e no Mapa de Cotação de Preços, informando um valor global 
médio estimado de R$122.400,00 (Cento e Vinte Dois Mil e Quatrocentos 
Reais) para a despesa relativa aos 05 itens, a Administração poderia escolher 
qualquer das modalidades previstas no artigo 23, inciso II, alíneas ‘a’, ‘b’ ou ‘c’, da 
Lei nº 8.666/1993. Mas preferiu adotar a modalidade Pregão Eletrônico 
instituída pela Lei Federal nº 10.520/2002 especialmente para aquisição de 
bens e serviços comuns.  Em vista disso, as normas da Lei nº 8.666/1993 
aplicam-se apenas subsidiariamente ao procedimento (§9º do artigo 8º da Lei nº 
10.520/2002).  
 
Nessa premissa, depreende-se do comando do artigo 11 da Lei Federal nº 
10.520/2002, que, uma vez obedecidos os critérios da lei de regência e do decreto 
regulamentador do pregão eletrônico, é possível a utilização da modalidade licitatória 
na forma escolhida pela Administração, evidenciando maior abrangência e melhor 
concorrência com obtenção de propostas mais vantajosas para o Poder Legislativo 
Municipal. 
 
No caso específico, estão presentes os requisitos que autorizam a contratação 
utilizando a licitação na modalidade pregão eletrônico pelos sistema de registro de 
preços, pois o objeto envolve a contratação de serviços comuns cujos padrões 
de desempenhos e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, 
por meio de especificações usuais praticadas no mercado, demostrando que 
tanto o objeto quanto o valor da aquisição estão em consonância com a modalidade 
licitatória escolhida pela Comissão Permanente de Licitação, destacando, 
entretanto, que a Administração poderá sempre utilizar a concorrência (§4º 
do art. 23). 
 
 
III – Da Minuta do Edital: 
 
3.1. Nas minutas do Edital e do Contrato consta informação de disponibilidade 
orçamentária para atendimento da despesa, com recursos oriundos do orçamento 
fiscal do Exercício 2020: Unidade Orçamentária: 0101 – Câmara Municipal de Juruti; 
Função Programática: 01 031 001 2.001–Manutenção do Poder Legislativo; Elemento 
e Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; Fonte: 
10010000. 
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3.2. A definição do objeto é precisa, suficiente e clara, não contendo especificações 
que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a 
competição ou a realização do fornecimento, estando refletida no termo de referência 
e na Ata de Registro de Preços (Anexos I e III do Edital), conforme o art. 3º, II, e 11 
da Lei nº 10.520/2002, e o art. 8º, I, do Decreto nº 3.555/2000. O critério adotado 
para julgamento é o de MENOR PREÇO POR ITEM, observados os prazos máximos 
para fornecimento, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de 
desempenho e de qualidade definidas no edital e seus anexos.  
 
3.3. O Termo de Referência e a Ata de Registro de Preços contêm elementos capazes 
de propiciar a avaliação do custo pela Administração, considerados os preços 
praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o 
prazo de execução e vigência do contrato. No competente termo de referência 
consta a justificativa da necessidade da aquisição, com a definição do 
objeto; a descrição e quantitativos dos serviços a serem adquiridos (banda 
larga, link dedicado, via rádio ou fibra óptica, com instalação inclusa); as  condições  
de execução do objeto; as obrigações da contratada; as obrigações da 
contratante; o pagamento; a vigência; o fundamento legal e modalidade 
licitatória; o acompanhamento e fiscalização e as disposições gerais, 
preenchendo os requisitos do artigo 8º, Incisos I, II e II, alíneas ‘a’, ‘b’, e ‘c’, do 
Decreto nº 3.555/2000. 
 
3.4. São partes integrantes do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 9/2020-
010701 os seguintes anexos: Anexo I – Termo de Referência; Anexo II – Modelo 
de Declaração de Enquadramento como ME ou EPP, ou MEI; Anexo III – Minuta da  
Ata de Registro de Preços; Anexo IV – Minuta do Contrato. 
 
3.5. Do Edital e do Aviso constam definição precisa, suficiente e clara do objeto, bem 
como a indicação dos locais, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida 
a íntegra do edital, assim como o local onde será realizada a sessão pública do 
pregão eletrônico, fixado o prazo de até dois dias úteis da data fixada para 
recebimento das propostas, para qualquer pessoa solicitar esclarecimentos, 
providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 
 
3.6. Está garantido no Edital e anexos o tratamento diferenciado e favorecido às 
microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e microempreendedor 
individual (MEI), na forma da lei. 
 
3.7. O prazo de validade das propostas está definido no edital em sessenta 
dias, cumprido o mínimo definido no Inciso XXIV do artigo 11 do Decreto nº 
3.555/2000. 
 
3.8. Para habilitação dos licitantes será exigida, exclusivamente, a documentação 
prevista na legislação geral para a administração, relativa à: habilitação 
jurídica; qualificação técnica; qualificação econômico-financeira; regularidade fiscal e 
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
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IV – Da Minuta do Contrato: 
 
4.1. No que diz respeito à minuta do Contrato, verifica-se estarem presentes: o 
objeto e seus elementos característicos; o regime de execução ou a forma de 
fornecimento; o preço e as condições de pagamento; reajuste de preços; vigência do 
contrato; os prazos de entrega e de recebimento definitivo com garantia de correção 
por defeitos ou substituição de material defeituoso; o crédito orçamentário pelo qual 
correrá a despesa, com indicação da classificação funcional programática e da 
categoria econômica; as obrigações e responsabilidades das partes; as penalidades 
cabíveis pela inexecução; recursos administrativos das decisões; os casos de rescisão 
contratual; o reconhecimento dos direitos da Administração em caso de rescisão 
administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93; a vinculação ao edital e à 
proposta do licitante vencedor, havendo harmonia com aquilo que foi previsto no 
Edital; legislação aplicável à execução do contrato e aos casos omissos; obrigação do 
contratado manter, durante toda a execução do  contrato,   em  compatibilidade  
com  as  obrigações  por  ele  assumidas,   todas  as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Edital; a possibilidade de alteração contratual por termo 
aditivo; possibilidade acréscimos e supressões nos quantitativos fixados nos 
contrato; a supremacia da administração em caso de inadimplemento; o controle  e  
fiscalização  do  contrato  pelo  Controle Interno  e  pelo Fiscal do contrato; a 
publicidade do contrato; e a cláusula de eleição de foro competente o foro da sede da 
Administração para dirimir qualquer questão contratual; sendo, portanto, um 
contrato padrão, com cláusulas uniformes, para resguardar o interesse público da 
administração. 
 
 
V – Considerações Finais: 
 
5.1. De um modo geral, a minuta do Edital atende ao disposto no art. 40 da Lei nº 
8.666/93 e Lei Complementar nº 123/06 e o Decreto Federal nº 9.412/2018, e a 
minuta do Contrato está em consonância com o art. 55 da mesma Lei de Licitações, 
em seus aspectos formal e legal, estando, o procedimento licitatório hábil para ser 
executado. 
 
5.2. Tratando-se de Pregão Eletrônico, o edital deverá fixar prazo não inferior a 
oito dias úteis, contados da publicação do aviso, para os interessados 
prepararem suas propostas, observadas as regras dispostas nos artigos 11 e 12 
do Decreto º 3.555/2000, e do artigo 21 da Lei 8.666/1993. 
 
5.3. Além dos documentos essenciais à regularidade do procedimento, devem 
constar do processo licitatório: a) a Solicitação de abertura de processo licitatório 
para aquisição dos bens e produtos pretendidos, com a respectiva justificativa, 
assinada pelo Presidente da Câmara Municipal; b) Informação de reserva 
orçamentária, com indicação das respectivas rubricas próprias para a despesa; c) 
Declaração confirmando que a despesa tem disponibilidade orçamentária e financeira 
com a LOA e compatibilidade com o PPA e com a LDO, e que atende as exigências do 
artigo 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000;  d) Autorização  de  Abertura  



 
  
 

ESTADO	DO	PARÁ	
PODER	LEGISLATIVO	

						CÂMARA	MUNICIPAL	DE	JURUTI	
CNPJ:	05.846.468/0001-15	–	Rua	da	Saudade,	S/N	–	Centro	–	CEP:	68.170-000	

          6  

 
do Processo Licitatório pelo Presidente da Casa Legislativa, ordenador da despesa; e) 
Portaria de designação da Comissão Permanente de Licitação, f) Portaria de 
designação do Pregoeiro e Equipe de Apoio ao pregão; g) Portaria de designação do 
fiscal do contrato; h) Demais documentos essenciais à consecução do objeto 
da contratação, tais como: Planilhas de custo orçamento; Edital e respectivos 
anexos, inclusive termo de contrato; originais das propostas, da documentação de 
habilitação e dos documentos que a instruírem; ata da sessão do pregão pelo 
sistema de registro de preços contendo, sem prejuízos de outros, o registro dos 
licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 
classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos 
interpostos; recurso e contrarrazões eventualmente apresentados, atos de 
adjudicação e homologação do certame; instrumento de contrato; comprovantes da 
publicação do aviso do edital, do resultado da licitação, do extrato do contrato e dos 
demais atos relativos a publicidade do certame; deste parecer jurídico e do parecer 
do Controlador Interno. 
 
5.4. O ato realizado por esta assessoria jurídica decorre do contido no artigo 21, 
inciso VII, do Decreto nº 3.555/2000, e no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 
8.666/93, que trazem a obrigatoriedade de as minutas do Edital e do Contrato, como 
atos essenciais do pregão, serem submetidas à prévia análise e aprovação da 
assessoria jurídica da Administração Pública licitante. 
 
Posto isso, ante o pressuposto formal e presentes os requisitos estabelecidos na Lei 
8.666/93, na Lei nº 10.520/2002 e nos Decretos nºs 3.555/2000 e 10.024/2019, e 
ainda, nos Decretos nºs 7.893/2013 e 8.250/2014, que autorizam o procedimento 
licitatório almejado pela Câmara Municipal de Juruti, aprovo a minuta do Edital e a 
minuta do Contrato analisados, devendo o procedimento seguir seu regular caminho 
para a realização do certame, observadas as normas e prazos legais de regência. 
 

É o parecer, salvo melhor juízo. 
 

Juruti (PA), 10 de agosto de 2020. 
 
 
 
 

 
LUCILENE MARIA GOMES COSTA 

Advogada OAB/PA 17.180-A e OAB/AM 3.948 
ASSESSORA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI 
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