
 

 

Ilhota, 12 de julho de 2021. 
 

 
PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 
 

A Diretoria Geral de Compras e Licitação, através do Despacho 4-013/2021, 
no sistema 1DOC, solicitou um parecer jurídico a cerca da Adesão a Ata de 
Registro de Preço no Processo Administrativo nº 1435/2020-CIGA. Pregão 
Eletrônico n° 01/2020-CIGA, referente ao Consórcio de Informática na Gestão 
Pública Municipal (CIGA), para aquisição de um servidor modelo 2, sendo o 
fornecedor SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA (CNPJ 83.483.230/0001-
86). Ata de Registro nº 13/2020, conforme especificação descrita abaixo: 

 
 

Item Especificações Unidade Quantidade Unitário      Total 

 01  Servidor modelo 2   Meses  12   R$ 1.453,40     17.440,80 

 
 

Pois bem. 
 
O Sistema de Registro de Preços está disciplinado em seu artigo 15, inciso II 

e §§ 1º a 6º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Vejamos: 

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

I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de 
especificações  técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as 
condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas; 

II - ser processadas através de sistema de registro de preços; 

III - submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor 
privado; 

IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as 
peculiaridades do mercado, visando economicidade; 



 

 

V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da 
Administração Pública. 

§ 1o O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado. 

§ 2o Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da 
Administração, na imprensa oficial. 

§ 3o O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as 
peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições: 

I - seleção feita mediante concorrência; 

II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados; 

III - validade do registro não superior a um ano. 

§ 4o A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro preferência em igualdade de condições. 

§ 5o O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando possível, 
deverá ser informatizado. 

§ 6o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro 
geral em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado. 

 

Ainda se encontra disposto na lei nº 10.520, de 17 De Julho de 2002, em seu 
artigo 11.   

Art. 11. As compras e contratações de bens e serviços comuns, no 
âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
quando efetuadas pelo sistema de registro de preços previsto no art. 15 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderão adotar a modalidade 
de pregão, conforme regulamento específico. 

Sendo assim, conforme documentação enviada a esta Procuradoria pelo 
sistema 1Doc, através do Proc. Administrativo 013/2021, restando a adesão em 
consonância com o art. 15 da Lei n.º 8666/93, com o prejulgado nº 1895 do Tribunal 
de Contas Estadual de Santa Catarina, e de acordo com a Resolução n.º 180/2020 



 

 

do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal – CIGA - órgão 
gerenciador desta Ata.  

Salienta-se que o presente procedimento, seja seguida a legalidade, devendo 
ser aplicada a legislação vigente que orientam o procedimento licitatório, em 
especial o Decreto Federal nº 7.892/2013 que Regulamenta o Sistema de Registro 
de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Esclarece ainda, ser de caráter meramente opinativo este parecer jurídico, não 
vinculando a Administração e/ou os particulares à sua motivação ou conclusões bem 
como, restrita aos aspectos jurídico formais observados os apontamentos contidos 
nesta manifestação, esta Procuradoria-Geral OPINA pela inexistência de óbice legal 
quanto à Ata de Registro de Preços nº 13/2020, no Processo Administrativo nº 
1435/2020-CIGA, elaborado a partir do Pregão Eletrônico n° 01/2020-CIGA. 

 
É o parecer, S.M.J. 
 
 
 
 

LUÍS FERNANDO MELCHER E MABA                     CLAUDIANE PEREIRA 
Procurador-Geral do Município                                   Consultora Jurídica 
                                                                                     OAB/SC 60.094 

 


