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PARECER LICITAÇÃO Nº 078/2021-PGMI  
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº PE 9/2021-018-FME 

REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

MODALIDADE: PREGÃO  

FORMA: ELETRONICO  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE 

DE GESTÃO ESCOLAR. 

 

 

01 – RELATÓRIO 

 
 

Esta Procuradoria recebeu o procedimento de licitação ao norte referenciado, para 

fins de emissão de Parecer Consultivo acerca da documentação, minutas e 

despachos apresentados para realização do certame licitatório na modalidade 

Pregão Eletrônico, visando contratação de empres especializada em Software de 

Gestão Escolar.  Ressalte-se, que o presente parecer, não tem caráter vinculativo 

e nem decisório, e deve ser submetido à apreciação da autoridade superior, 

evidentemente, sem nenhuma obrigação de acatamento, sendo certo, que há a 

existência de divergências no que tange à interpretação da norma que rege a 

presente matéria. Constam dos autos os seguintes documentos: 

 

 

 1 – Ofício nº 122/2021/SEMED do senhor Secretário Municipal de Educação, 

endereçado ao senhor Prefeito municipal, requerendo procedimento licitatório 

para aquisição do constante do preâmbulo; 

2 – Termo de Referência,  

3 – Solicitações de despesa nº 20210416005; 

4 – Autorização do senhor Prefeito Municipal autorizando abertura de 

procedimento licitatório; 

5 – Instauração de Processo Administrativo; 

5 – Despacho da SEGPLAF ao Setor de Compras, solicitando informações sobre 

existência de recursos orçamentário e pesquisa com cotação de preços; 

6 – Despacho do Setor de Compras à SEGPLAF, apresentando pesquisas de 

preços de mercado, acompanhada de diversas contações de várias empresas; 

7 – Despacho da SEGPLAF ao Setor de Contabilidade solicitando informações 

acerca da existência de Recursos Orçamentários; 

 8 – Despacho do Setor de Contabilidade infomando  a existência de Crédito 

Orçamentário para fazer face as despesas; 
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9 – Despacho da SEGPLAF com pedido de autorização ao Prefeito Municipal 

para abertura de processo licitatório; 

10 – Minuta de Edital do Pregão Eletrônico PE 9/2021-018-FME, com anexos; 

11 – Despacho do senhor Prefeito Municipal solicitando Parecer Jurídico. 

 

 

Portanto, trata-se de processo licitatório cujo objeto é a contratação de empresa 

especializada em software de Gestão escolar, visando a locação, implantação, 

treinamento e atualização para gestão escolar, inclusive, devendo estar incluso, 

licença de uso e capacitação, que deverá  ser utilizado nas escolas do município 

no exercício escolar de 2021 da Secretaria Municipal de Educação. 

 

Justifica-se a presente necessidade de se fazer o procedimento licitatório, haja 

vista, que a Secretaria Municipal de Educação, tem uma enorme demanda no que 

pertine ao  softwre que se pretende contratar, haja vista, a quantidade de escolas 

municipais, tanto na sede e, principalmente na zona rural, levando-se em conta, 

que sem esta ferramenta e sem o treinamento, capacitação e constante atualização, 

não teria como, na atual conjuntura do avanço da tecnologia, ficar sem a 

ferramenta, que tornaria impossível gerenciar a educação. 

 

Ressaltamos, então, que por força do parágrafo único do art. 38, da Lei Federal 

nº. 8.666/93 encontra-se nesta Assessoria Jurídica para Parecer, o Processo 

Administrativo em comento, na modalidade de “PREGÃO ELETRÔNICO”, cujo 

critério de julgamento é o menor preço elaborado pela Pregoeira deste Município, 

e veio para apreciação à minuta do Edital e seus anexos. 

 

É o necessário relatório. Passemos então à análise jurídica: 

 

 

02 – FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE JURÍDICA DA MINUTA E DO 

EDITAL. 

 

Para a modalidade Pregão Eletrônico assim prevê o art. 1º do Decreto nº 

10.024/2019: 

 

“Art. 1º Este Decreto regulamenta a licitação, na modalidade de 

pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a 

contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de 

engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito 

da administração pública federal. 
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§ 1º A utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, 

pelos órgãos da administração pública federal direta, pelas 

autarquias, pelas fundações e pelos fundos especiais é obrigatória. 

§ 2º  As empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas 

subsidiárias, nos termos do regulamento interno de que trata   art. 

40 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, poderão adotar, no que 

couber, as disposições deste Decreto, inclusive o disposto no 

Capítulo XVII, observados os limites de que trata o art. 29 da 

referida Lei. 

§ 3º  Para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns 

pelos entes federativos, com a utilização de recursos da União 

decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios e 

contratos de repasse, a utilização da modalidade de pregão, na 

forma eletrônica, ou da dispensa eletrônica será obrigatória, exceto 

nos casos em que a lei ou a regulamentação específica que dispuser 

sobre a modalidade de transferência discipline de forma diversa  as 

contratações com os recursos do repasse. 

§ 4º  Será admitida, excepcionalmente, mediante prévia justificativa 

da autoridade competente, a utilização da forma de pregão 

presencial nas licitações de que trata o caput ou a não adoção do 

sistema de dispensa eletrônica, desde que fique comprovada a 

inviabilidade técnica ou a desvantagem para a administração na 

realização da forma eletrônica”. 

 

Portanto, analisando-se o edital constante nos autos verifica-se o atendimento a 

todos os requisitos legais, estando apto para gerar os efeitos jurídicos esperados, 

considerando-se que realmente é fundamental a contratação de empresa 

especializada para atender as necessidades das secretaria solicitante para a 

contratação que se pretende. 

 

Passamos à análise dos elementos abordados na minuta do contrato e sua 

concordância com as imposições do art. 55 da Lei de Licitações. 

 

Traz o referido mandamento a obrigatoriedade de abordagem das seguintes 

cláusulas nos contratos administrativos, podendo estas ser suprimidas ou 

acrescidas, conforme o caso: 

 

“Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que 

estabeleçam:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13303.htm#art40
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13303.htm#art40
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I - o objeto e seus elementos característicos; 

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-

base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios 

de atualização monetária entre a data do adimplemento das 

obrigações e a do efetivo pagamento; 

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, 

de entrega, de observação e de recebimento definitivo, 

conforme o caso; 

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação 

da classificação funcional programática e da categoria 

econômica; 

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena 

execução, quando exigidas; 

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as 

penalidades cabíveis e os valores das multas; 

VIII- os casos de rescisão; 

IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em 

caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei; 

X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio 

para conversão, quando for o caso;  

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a 

dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante 

vencedor; 

XII - a legislação aplicável à execução do contrato e 

especialmente aos casos omissos; 

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a 

execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação”. 

 

 

Da análise da minuta do contrato vinculado ao instrumento convocatório 

apresentado, constatamos que esta observa os requisitos mínimos exigidos pelo 

art. 55 da Lei de Licitações, tendo em vista, que contém todas as cláusulas 

pertinentes a esta contratação, não sendo necessária nenhuma correção. 

 

 

É de suma importância salientar que esta Assessoria Jurídica analisa apenas a 

regularidade jurídica do certame, não adentrando no mérito administrativo ou nas 

questões técnicas relacionadas ao objeto licitado. 
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3 - CONCLUSÃO 
 

Assim sendo, O PARECER É FAVORÁVEL ao prosseguimento do presente 

certame licitatório, com a necessária publicação do aviso de licitação, nos termos 

do Diploma Legal acima referido. 

 

 

 

É o parecer, o qual submetemos à consideração superior. 
 

 

 

 

 

Itupiranga – Pará, 11 de maio de 2021. 
 

 

 

 

 

 

ANTÔNIO MARRUAZ DA SILVA 

Procurador Geral do Município. 

Portaria 001/2021 
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