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'URIDICA 
DO }IUNICIPIO DE OBIDOS

PARECER DE LTCTTAçÃO Ne. srsl2022
PROCESSO Ne. 597 I 20221 PMO

INTERESSADO (A): sEMcULT/PMO

PROCEDÊNclA: Presidente da CPL

ASSUNTO: ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS N9 OO9/202zlPMO, ORIUNDA DO PREGÃO

ELETRÔNICO N9. 013/2021-5RP-SEMG, 6ERENCIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAI DE MOJUI

DOS CAMPOS/PA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREçO PARA FUTURA CONTRATAçÃO DE

EMPRESA PARA PRESTAçÃO DE SERVIçOS DE TOCAçÃO DE PALCO, sOM, ILUMINAçÃO,

ARQUIBANCADA, PAINEI. DE LED, ESTRUTURA METÁLICAS, CAMAROTE, GRUPOS GERADOR,

BANHETROS qUíMrDOs, SHOWs P|ROTÉCN|CO, SEGURANçA DESARMADA E TRIO ELÉTRICO

PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAI DE CULTURA E TURISMO NO

MUNrCíPrO DE ÓBTDOS/PA.

I - RE|ÁTÓRIO

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, abre vistas do

presente processo à PJM para emissão de parecer .jurídico acerca da ADESÃO DA ATA DE

REGTSTRO DE PREçOS Ne OOgl2O22lPMO, ORIUNDA DO PREGÃO EIETRÔNICO Ne. 013/2021-

SRP-SEMG, GERENCIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS/PA,, cuio o

ob eto é a contrata odeem resa ara resta o de 5 oracão de oa aal somaa o o o

ilumina ca o a ro uibancada ainel de ledo e S ruturâ mêtá mâÍôtê s rU oos perador

banheiros ouímidos. shows oirotécnico, sesuran a desarmada e oeC tri létrico oara atender

demandas da secretaria municipal de cultura e tur t5m o no municÍDio de óbidos/PA. na condi ção

de carona, considerando a oportunidade e disponibilidade dos itens e quantitativos que a referida

ata possui, necessários e adequados ao atendimento desta Unidade Requisitante com a utilização

do objeto, na forma do relatório que instrui o processo.

lnstruem o processo: Termo de Abertura, ofício de solicitação de Abertura de

Processo de Contratação; cotação de Preços; Despacho do Contador; Portaria designando

servidores para fisca liza r o contrato; Justificativa para a adesão à Ata de Registro de Preços; Termo

de Referência; oespacho do Prefeito; Parecer luridico, Edital do Pregão Eletrônico ne. O73l2o2l,

Minuta do Contrato e seus documentos; Termo de Homogação; Minuta de Contrato para Adesão

da Ala. É o brcve relotório.

II - ANÁIISE JÚRIDICA

Ressaltã-se que o exame dos presentes autos se restringe aos aspectos

jurídicos, excluídos aqueles de natureza técnica. Em relação a estes, partiremos da premissa de

que a autoridade competente se municiou dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a

sua adequação ao interesse público, tendo observado todos os requisitos legalmente impostos.

lnicialmente, faz-se necessário ressaltar que a presente manifestação tem por

referência os elementos constantes dos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte,

à luz do art. 38 da Lei de Licitações, compete à esta Procuradoria Jurídica emitir parecer sob o

prisma estritamente jurídico, não lhe sendo possível adentrar à análise da conveniência e da
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oportu nidade da prática d e atos administrativos e nem ainda maniíestar-se sobre os aspectos de
natureza em inentemente técn ico-ad min istrativa.

O processo licitatório tem por escopo o objeto acima citado. Versando sobre a
possibilidade da Administração pública Municipal proceder suas compras por meio da ADEsÃo
DA ATA DE REGISTRO DE PREçOs N9 OO9I2OZaIPMO, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N9.
013/202I-SRP.SEMG, GERENCIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAT DE MOJUI DOS CAMPOS/PA,
cuio o ob ieto e a contrata ca o de emoresa oa ra orestacão de se rvr s de locacãode a lco. som.o

ilumina ao aro uiban da ainel de le estrutura metálicasa o d cama rU o5 rado r
ba nheiro químidos. shows Dirotécnico- sesurânca desarma da e trio elétrico oa ra atender
demandas da sêcretariâ municrpa ld€ cultura e turismo no municíoio de óbidos/pa.

No que tange o registro de preços, impende destacar a conceituação
apresentada pelo ilustre doutrinador Marçal Justen Filho:

O registro de preços é um contrato noÍmativo, coôstituído como
um cadastro de produtos e fornecedores, selecionâd05
mediante licitâção, parâ contíatâções sucessivâs de bens e
serviçor, respeitâdos lotes minimos e outras condições previstas

l?illlilJi ll* ililí-l,lii; llllilllli ;.i:;1iTTff ;
Também é importante destacar que à Adesão trouxe celeridade e economia

para a administração pública em geral, que por meio de um único processo licitatório pode
realizar diversas contratações.

Nessa senda, não restam dúvidas de que a Adesão a Ata de Registro de preços,
demonstra-se vantajosa para a administração pública municipal. lncumbe destacar que além dos
requisitos legais para à referida adesão à ata de registro de preços, é preciso apontar para o fato
de que no processo apresentado, a empresa contratada deve apresentar sua regularidade para
então ser realizada a sua desão.

Conforme já pontuado no introito do presente parecer, foi apresentado pela
secretãria interessada, justificativa da vantajosidade, orçamento de preços.iustificativa dentre
outros documentos que comprovam ser vantajoso para a municipalidade a adesão da referida
ata.

Ainda, consta nos autos a indicação dos recursos necessários para fazer face
às despesas da contratação em obediência ao que precêitua o inciso lll do §2s do art. 7e e art. 14,
caput, ambos da Lei de Licitações.

Assim, temos que o certame poderá ser engendrado sob a modalidade já
rEfEridâ, ADESÃO A ATA DE REGISTRO OE PREçOS, dO tiPO PREGÃO ELETRÔNICO, tENdO EM ViStA,
os benefícios já pontuados no presente parecer e uma vez que, a documentação necessária para
o prosseguimento do feito estão anexados ao procêsso.

t -coNCIUSÃO

Ressalte-se que a análise e feita sob o prisma estritamente jurídico_formã1, não
adentrando, portanto, na análise da conveniência e oportunidade dos atos praticâdos, nem em
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aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa, sendo de responsabilidade dos

gestores envolvidos as informações prestadas.

Diante do exposto, esta Procuradoria Juridica, entende como adequado os

procedimentos administrativos adotados para a ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS Ne

oo9l2o2z/puo, oRruNDA Do pREGÃo ELETRôNrco Ne. or3/2021-sRp-sEMG, GERENcTADA

PELA PREFEITURA MUNICIPAI DE MOJUI DOS CAMPOS/PA, pois estão condizentes com os

preceitos legais.

Assim, esta Procuradoria emite Parecer feVOnÁVgl em todos os atos do

Processo de Licitação, até o momento praticado, uma vez que foram observados todos os

procedimentos pãra assegurar a regularidade e legalidade dos atos, não hãvendo óbice quanto

ao seu encaminhamento ao GestoÍ para que seja autorizada a adesão à ata citada, tendo em vista

o preenchimento dos requisitos justificados pela secretária.

Este é o parecer que, respeitosamente, submeto à superior apreciação de

Vossa Excelência

Óbidos - PA,20 de dezembro de 2022.
pEDRO ROMUALDO As5inado de forma

DO AMARAL digital por PEDRO
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PEDRO ROMUALDO DO AMARAL BRÂSIL

PROCURDOR GERAT - OAB/PA 13.289
Dêcreto Municipal ne 07512027
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