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ASSUNTO

-

-

Presidente da Câmara Municipal de Colider

Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL

número 001/2016, do tipo MENOR PREÇO PARA O REGISTRO DE
PREÇOS. OBJETO

-

Registro de Preços para a futura e

eventual contratação de empresa especializada no
fornecimento, em regime de locação mensal, de softwares
informatizados de gestão pública, envolvendo os seguintes
sistemas: Contabilidade; Estoque e Almoxarifado; Frota e
Veículos; Licitações e Compras; Patrimônio e Imóveis;
Recursos Humanos e Folha de Pagamentos; com acesso
simultâneo de usuários, incluindo implantação, conversão de
dados legados, capacitação

para

administração e para uso e suporte/manutenção
continuada.

De início, cumpre observar que a
licitação na modalidade pregão, destinada ao registro de
preços, em linhas gerais, apresenta a mesma sistemática de
uma licitação comum.

Trata-se de uma contratação por meio
do Sistema de Registro de Preços que se encontra prevista no
inciso 1 do § 3 0 do art. 15 da Lei número 8.666/1993, que,
também, consagra as regras gerais sobre o funcionamento
de sobredito Sistema.

O registro de preços é um contrato
normativo, constituído como um cadastro de produtos e
fornecedores, selecionados mediante licitação, para
contratações sucessivas de bens e serviços, respeitados lotes
mínimos e outras condições previstas no edital.

Portanto, foflmado o cadastro de
fornecedores e produtos, com( c r lçç o das empresas,

acompanhada da especificação dos produtos que elas
poderão fornecer, os órgãos e entidades participantes do
Sistema de Registro de Preços poderão se valer das propostas
apresentadas e constantes da Ata de Registro de Preços
para celebração de futuros contratos.

A toda evidência, o registro de preço é o
mecanismo de eficiência no gerenciamento dos processos
de contratação pública, por meio do qual o vencedor da
licitação assina ata de registro de preços, comprometendose a oferecer por preço unitário o objeto licitado, conforme
as necessidades da Administração, dentro da quantidade
prefixada no edital e do prazo nele fixado, que não pode
ultrapassar um ano.

Destarte, a regulamentação dessa
modalidade de contratação é feita pelo
Decreto número 7.892/2001, em que consta a exigência de
previa e ampla pesquisa de mercado (art. 5°, IV, art. 6°, §2° e
art.70

),

o que se coaduna com a previsão da Lei número

8.666/93 (art. 15, §1 0 ), assim comc,\a nível municipal, o Decreto
número 130/2009 (art. 30, II)

Em seu art. 90, contempla a regra do art.
40 da Lei número 8.666/1993, estabelecendo os elementos
que o edital para o Sistema de Registro de Preços deve
conter, entre os quais está a "realização periódico de pesquisa de
mercado para comprovação da vantajosidade"

-

(

art. 90, XI).

Realmente, o registro de preços
pressupõe ampla pesquisa de mercado e os resultados de
referida pesquisa devem ser divulgados por meio da imprensa
para orientação da Administração e para permitida a
fiscalização pela comunidade. Essas providências implicam
cautelas que se destinam a evitar o risco de preços muito
elevados serem objeto de registro, mesmo porque por meio
da "ampla pesquisa, a Administração pode comparar os preços
registrados com os praticados no mercado" 1

.

No presente caso, a minuta do Edital de
Pregão Presencial e seus anexos trazidos para análise estão
de conformidade com os dispositivos legais incidentes, que se
encontram citados no preâmbulo de sobredito Edital,
inexistindo óbice legal no presentcertame licitatório.
1

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações contratos
Dialética, 2000, p. 157.

i,iistrativos, 8. ed., São Paulo:

Contudo, para que haja a conformidade
com referidas normas de regência, cumpre observar as
providências necessárias ao cumprimento da exigência legal
da previa e ampla pesquisa de mercado (Decreto n°
7.892/2001 - art. 50, IV, art. 60 , § 20 e art.7 0 ; Lei n° 8.666/93 - ari. 15,
§1°; Decreto Municipal n° 130/2009 - art. 30, II), a consiar de
anexo ao Edital, do qual também deverá constar que haverá
a "realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação
da vantajosidade" (Decreto número 7.892/2001 - art. 90, XI).

É o parecer.

