
ESTADO DE SERGIPE 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

PROCURADORIA ESPECIAL DOS ATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

PARECER N ° :- 2677/2019 PGE 
PROCESSO N ° : 015.000.02647/2019-6 
ORIGEM: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD 
ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS 
DESTINO: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD 

LICITAÇÃO. MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO 
DE PREÇOS. ADEQUAÇÃO ÀS LEIS N° 8.666/93 E 
N°10.520/02, E AOS DECRETOS ESTADUAIS N° 25.728/08, 
N°26.531/09 E N°26.533/09. POSSIBILIDADE 
CONDICIONADA. 

I - RELATÓRIO 

Versa o presente parecer sobre Registro de Preços para 
a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
INTERMEDIAÇÃO OU AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS VIA APLICATIVO 
CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE, visando atender às necessidades dos 
órgãos da administração direta e indireta do Estado de 
Sergipe. 

Consta dos autos: Autorização e justificativa (fls. 
01-03); Minuta do Pregão Eletrônico para Registro de Preços e 
seus anexos (fls. 04-27); Despacho (fls. 28); Projeto Básico 
(fls. 29-40); Termo de Referência (fls. 41-54); Oficio n° 
1368/2019-SEAD (fls. 55); Parecer EMGETIS (fls. 57); Relatório 
(fls. 58-63); Pesquisa de Mercado (fls. 64-65); Tabela de 
Referência (fls. 66-67); Minuta de Edital (fls. 68-93); 
Oficio n° 1451/2019-SEAD (fls. 94). 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E OPINO. 

II - FUNDAMENTAÇÃO 

Inicialmente, observa-se que o presente processo 
refere-se à solicitação de parecer relativo à licitação, na 
modalidade de Registro de Preços, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA INTERMEDIAÇÃO OU AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS VIA APLICATIVO 
CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE. 

Praça Olímpio Campos, n °  14, Centro, Aracaju - (SE) - CEP 
Tel.: (79) 3198-7628 - www.pqe.se.qov.br 	 1, 

"IN 



ESTADODESERMPE 
PROCURADOMAGERALDOESTADO 

PROCURADOMAESPECIALDOSATOSECONTRAMDSADMMWRAfiVOS 
Cumpre observar que consta dos presentes autos uma 

Justificativa formal, em documento próprio, às fls. 01-02 dos 
autos, onde apresenta importância da contratação em tela. 

Prosseguindo a análise, observa-se a autorização, 
assinada pela autoridade competente, também nas fls. 01-02, 
para os órgãos da Administração Direta e Indireta. 

Dessa forma, diante da justificativa apresentada, 
registro que tomo como verdadeira as informações dela 
constante, sobre a necessidade de aquisição dos medicamentos 
em questão. 

Sobre a juntada dos três orçamentos, tal exigência 
fora cumprida, como se observa do processo em anexo e da 
tabela de valores de referência de fls. 65 e 67, dando 
cumprimento ao que determina a Instrução Normativa Conjunta N °  
001/2007 - PGE/SEAD de 19 De Novembro De 2007, com o seguinte 
teor: 

Art. So Para os fins de que trata esta Instrução 
Normativa Conjunta às pesquisas de mercado podem 
ser realizadas através de: 
I - juntada do preço pago pelo objeto Licitado no 
contrato anterior ou em contrato similar, no órgão 
ou Entidade consulente ou em outros Órgãos ou 
Entidades da Administração Pública; 
II - juntada de, no mínimo, 3 (três) orçamentos 
encaminhados por fornecedores do ramo pertinente ao 
objeto licitado;  
III - pesquisa por telefone junto aos fornecedores 
do ramo pertinente ao objeto licitado, devidamente 
certificada, 	contendo 	a 	data, 	as 	empresas 
consultadas, objeto pesquisado, o nome e a 
matricula do servidor que realizou a consulta; 

Ocorre, porém, que embora tenha sido juntada uma 
tabela de fls. 65 dos autos, com pesquisa de valores, não 
foram juntados os documentos que deram origem a essa 
conclusão, os quais devem ser acostados aos autos. 

Em relação à Tabela de Valores de Referência, esta 
fora juntada às fls. 67, porém, precisa ser assinada pela 
autoridade competente. 
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ESTADO DE SERGIPE 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

PROCURADORIA ESPECIAL DOS ATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Cumpre observar que o registro de preços  é o sistema 

pelo qual, através da concorrência ou do pregão, selecionam-se 
propostas de preços unitários a serem utilizadas em 
contratações futuras de bens ou serviços, de consumo e uso 
frequente. 

A viabilidade de se adotar o sistema de registro de 
preços deve ser avaliada em cada caso concreto, em face dos 
contornos do objeto pretendido e da necessidade da 
Administração. 

Em relação aos contornos do objeto, deve-se salientar 
que, a rigor, o registro de preços é adequado àqueles objetos 
mais simples, que podem ser individualizados através de uma 
descrição simplificada e sucinta, sem complexidade. 

Em relação à necessidade da Administração, regra 
geral, o sistema de registro de preços tem cabimento quando a 
Administração precisa frequentemente do objeto, mas não dispõe 
de condições de indicar seu quantitativo previamente. Isso 
porque, nesse sistema, a Administração não tem o dever de 
indicar precisamente o quantitativo e, ainda, não está 
vinculada a adquirir toda quantidade estimada. Ele possibilita 
que as contratações sejam efetuadas na medida da necessidade 
da Administração, enquanto estiver válida a ata do registro. 

Neste sentido, convém trazer à colação o que prescreve 
o art. 3° do Decreto Estadual n° 25.728/2008, in verbis: 

Art. 3 0 • 0 Sistema de Registro de preços - SRP deve 
ser adotado, preferencialmente, nas seguintes 
hipóteses: 
I - quando, pelas características do bem ou 
serviço, houver necessidade de contratações 
frequentes, com maior celeridade e transparência; 
II - quando for mais conveniente compra de bens ou 
contratação de serviços para atendimento a mais de 
um órgão ou entidade, ou programas de governo; 
III - quando, pela natureza do objeto, não for 
possível definir previamente o quantitativo a ser 
demandado pela Administração Estadual. 
Parágrafo único. Pode ser realizado registro de 
preços para a contração de bens e serviços de 
informática obedecida à legislação vigente. 
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ESTADO DE SERGIPE 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

PROCURADORIA ESPECIAL DOS ATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
No que tange à licitação destinada a instituir o 

sistema de registro de preços em comento, verifica-se também 
que foram observadas as normas gerais ditadas pela Lei n° 
8.666/1993, pela Lei n° 10.520/2002, bem como pelo Decreto 
Estadual n °  25.728/2008 e outros. 

Outrossim, tendo em vista que as consequências 
oriundas do certame destinado a instaurar o sistema de 
registro de preços, em larga medida, diferenciam-se daquelas 
decorrentes das licitações corriqueiras, é imperioso que no 
edital sejam destacadas as peculiaridades atinentes a ele, 
entre elas: que a licitação destina-se a registrar o preço 
para contratações futuras; que o licitante, caso se sagre 
vencedor e tenha seu preço registrado, ficará vinculado a 
fornecer o objeto do contrato, que deverá ser firmado durante 
o prazo de validade da ata; que a Administração não está 
obrigada a contratar com ele, salvo em igualdade de condições; 
também não tem o dever de adquirir toda a quantidade 
registrada, etc. 

Ainda, é importante destacar que os contratos 
administrativos que serão firmados com esteio na ata de 
registro de preços, Edital e seus demais anexos terão, em 
regra, os seus prazos de vigência limitados ao dia 31/12/19. 
De fato, a duração daqueles ajustes está adstrita à vigência 
dos respectivos créditos orçamentários, nos termos do caput do 
art. 57, afigurando-se como únicas exceções os casos previstos 
em seus incisos, quais sejam, objetos contemplados no plano 
plurianual, serviços contínuos e aluguel de equipamentos e 
utilização de programas de informática e às hipóteses 
previstas nos incisos IX,XIX,XXVIII e XXXI do art.24. 

É o que dispõe a Lei de Licitações: 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta 
Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos 
créditos orçamentários, exceto quanto aos 
relativos: 

aos 	projetos 	cujos 	produtos 	estejam 
contemplados nas metas estabelecidas no Plano 
Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se 
houver interesse da Administração e desde que isso 
tenha sido previsto no ato convocatório; 
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ESTADO DE SERGIPE 
PROCURADORIAGERALDO ESTADO 

PROCURADORIAESPECIALDOSATOSECONTRATOSADMINISTRATIVOS 
II - a prestação de serviços a serem executados de  
forma continua, que poderão ter a sua duração  
prorrogada por iguais e sucessivos períodos com 
vistas à obtenção de preços e condições mais  
vantajosas para a Administração, limitada a  
sessenta meses;  
III - VETADO 
IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de 
programas de informática, podendo a duração 
estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) 
meses após o inicio da vigência do contrato; 
V - às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, 
XXVIII e XXXI do art.24, cujos contratos poderão 
ter vigência por até 120(cento e vinte) meses, 
caso haja interesse da administração. 

Do 	dispositivo 	supra, 	retiram-se 	as 	seguintes 
conclusões sobre a duração dos contratos administrativos: 

a) como regra, tem-se a duração adstrita ao respectivo 
crédito 	orçamentário 	e, 	consequentemente, 	ao 	período 
correspondente ao exercício financeiro em que foi firmada a 
avença. 

b) como exceção, podem ter duração superior ao 
exercício financeiro corrente somente aquelas hipóteses 
enumeradas nos incisos I, II, IV e V, quais sejam: objetos 
contemplados no plano plurianual, contratação de serviços  
considerados contínuos pela Administração, aluguel de 
equipamentos e a utilização de programas de informática. 

Haja vista estarmos cuidando, na presente questão, de 
contrato cujo objeto envolve prestação de serviços, dessumi-se 
que sua vigência poderá se enquadrar tanto no caput do 
dispositivo, ou seja, até o fim do respectivo crédito 
orçamentário como nas situações de exceção, tal como previsto 
na minuta contratual, em sua cláusula quarta (fls. 88). 

Vale destacar o conceito de serviços constante da Lei 
n° 8.666/1993, em seu art. 6 ° : 

Art. 6°. Para os fins desta Lei, considera-se 

II - Serviço - toda atividade destinada a obter 
determinada utilidade de interesse para a 
Administração, tais como: demolição, conserto, 
instalação, 	montagem, 	operação, 	conservação, 
reparação, 	adaptação, 	manutenção, 	transporte, 
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ESTADO DE SERGIPE 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

PROCURADORIA ESPECIAL DOS ATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos 
técnico-profissionais; 

Não obstante a precariedade das definições supra, é 
possível inferir, claramente, que a prestação de um serviço é 
a execução de uma atividade-meio, que se enquadra o objeto 
pretendido. 

III - CONCLUSÃO 

Diante dos fundamentos lançados, opino no sentido de 
que: 

a) a veracidade das informações e documentos anexados 
aos autos é de inteira responsabilidade da Administração; 

b) os agentes públicos 	serão responsabilizados 
administrativamente pelo dano causado à Fazenda Pública, caso 
fique comprovado o superfaturamento de preços, sem prejuízo de 
outras sanções civis e criminais cabíveis; 

c) é necessária a autenticidade de toda a documentação 
juntada aos autos, ordena o art. 32, "caput", da Lei n° 
8.666/1993. Estende-se a outros documentos que não os 
habilitatórios, bem como a sua atualização; 

d) resumo do instrumento convocatório deverá ser 
previamente 	publicado 	no 	site 	Comprasnet 	Sergipe 
(www.comorasnet.se.00v.br ). O contrato será publicado nos 
termos do Parágrafo primeiro do art.61 da da Lei n° 
8.666/1993; 

e) se o valor estimado for superior a dois milhões de 
reais deve o edital e seus anexos serem publicados, também, em 
jornal de grande circulação local, conforme o Decreto Estadual 
n° 26.531/2009; 

f) observar o art. 18, Parágrafo único, do Decreto n °  
29.590/2013, bem como o artigo 17 e 18 do Decreto Estadual 
26.531/2009; 

g) ressalta-se ainda que os documentos exigidos no 
item 13 "DA HABILITAÇÃO" devem ser estritamente os previstos 
no art. 27, e seguintes da Lei 8.666/1993. 

h) assinar a Tabela de Valores de Referência de fls. 
67 e juntar os documentos que comprovem os valores indicados 
na pesquisa de mercado de fls. 65. 
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ESTADO DE SERGIPE 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

PROCURADORIA ESPECIAL DOS ATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

Assim, concluo pela possibilidade jurídica de abertura 
e consecução da presente licitação, atendidas as recomendações 
constantes neste parecer e as publicações de estilo. 

É o parecer. 
À superior apreciação. 

acaju, 14 de maio de 2019. _ 
* itiu2,WQ(cg.L- 	

to Freire 
40-CcIÁ-2,R"; 

ugeá  a Ma 	s . 
(›,..4, 

PROC: -  DORA DO ESTADO — OAB/SE 1565 
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ESTADO DE SERGIPE 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

COORDENADORIA CONSULTIVA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ATOS E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS 

CONCLUSÃO 

Seguem os autos N° 	  
ao Procurador Chefe. 

Em fi/  fir/SI  

DELIBERAÇÃO 

( ) Diligência 
( ) Despacho 
( ) Aprovo Despacho da lavra do (p)  Procurador(a) 
00 Aprovo o Parecer n °42_637(3/-V  

( ) Aprovo o Parecer n° 	, com as ressalvas lançadas no 

Despacho Motivado n° 	 

( ) Reformo o Parecer n° 	, na forma do Despacho Motivado 

	

n°   	

E.  45 1056200 

// 

PR, RADOR CHEFE DA 
COORDENADORIA CONS " IVA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ATOS E CONTRATOS 

• 
 

jY ISTRATI VOS 




