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PARECER JURÍDICO 

 
PARECER LICITAÇÃO Nº 004/2021-PGMI  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2021-001-PMI  

REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, 

PLANEJAMENTO E FINANÇAS  

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL  
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA (ATENDIMENTO A 

GERAÇÃO DO E-CONTAS DO TCM/PA E ATENDIMENTOS AS 

NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO-

PCASP CONTENDO OS MÓDULOS DE CONTABILIDADE PPA, LOA, 

GPO, PATRIMÔNIO, FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG, LICITAÇÕES 

E GDIP-GESTÃO DE DADOS DE INFORMAÇÃO PÚBLICA EM 

ATENDIMENTO À LEI Nº 131/2009- LEI DA TRANSPARÊNCIA, NO 

SÍTIO: WWW.GDIP,  INCLUSO TAMBÉM TREINAMENTO DE 

USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO. 

  

I – RELATÓRIO 

Foi encaminhado a esta Procuradoria o Ofício nº 40/2021 CPL, que trata do 

procedimento de licitação ao norte referenciado para emissão de parecer 

consultivo acerca da documentação e minutas apresentadas para realização 

do certame, cujo parecer não tem caráter vinculativo nem decisório, a ser 

submetido à apreciação da autoridade superior, sem a obrigatoriedade de 

acatamento até mesmo pelo fato da existência de divergência quanto a 

interpretação da norma disciplinadora do tema. Constam dos autos os 

seguintes documentos:  

1. Solicitação de autorização para realização de Processo Licitatório para 

contratação de empresa especializada para o fornecimento de licença de 

sistemas integrado de gestão pública visando atender as necessidades da 

Prefeitura Municipal de Itupiranga.;  

2. Solicitação de despesa nº 20210120001;  

3. Termo de Referência; 

4. Autorização para abertura de Licitação Pública; 

http://www.gdip/
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5. Instauração de Processo Administrativo; 

6. Despacho solicitando cotação de preços; 

7. Diversas cotações de preços de mercado; 

8. Despacho solicitando ao departamento de contabilidade prévia 

manifestação sobre a existência de dotação orçamentária; 

9. Despacho informando a existência de dotação orçamentária;  

10.  Portaria de nomeação de Pregoeiro e Equipe de Apoio; 

11.  Autuação de Processo Administrativo de Licitação; 

12.  Minuta do Edital e seus anexos. 

 

Em apertada síntese, este é o Relatório. Passemos a análise:  

 

II – DA ANÁLISE  

Pelo que se pode observar do procedimento inicial, o certame licitatório ora 

em comento, transcorre com regularidade e a devida legitimidade nos termos 

do que preceitua a Lei nº 8.666/93 com suas alterações posteriores.  

Registre-se, que a Lei nº 10.520/02 instituiu, no âmbito da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a modalidade de licitação 

denominada Pregão, para aquisição de bens e serviços comuns. 

Diferentemente da Lei de Licitações, onde a eleição da modalidade de 

licitação cabível, que normalmente se opera por meio da análise do valor 

estimado para a contratação, já o pregão, nos termos do que dispõe o Caput 

do artigo primeiro, da Lei nº 10.520/02, destina-se à aquisição de bens e 

serviços comuns, independentemente do valor que está estimado para a 

contratação.  

Nos termos do que nos foi consultado, o cerne reside na possibilidade de 

utilização da modalidade pregão presencial para a contratação do objeto ao 

norte mencionado. A proposta tem fundamento jurídico nos diplomas legais, 

a saber: 

Pregão é a nova modalidade de licitação, regulada pela Lei 10.520, de 

17.7.2002, cuja a ementa estabelece: 

 “Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos 

termos do art. 37, XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação 

denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns”. 
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Nos termos do diploma mencionado - conforme lição do mestre Meirelles – 

“consideram-se como bens e serviços comuns todos aqueles em que seus 

padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no 

edital, por meio de especificações usuais no mercado”. (MEIRELLES, Hely 

Lopes. Licitação e Contrato Administrativo. 14 ed. São Paulo: Malheiros, 

2006, p. 130-104).  

 

Veja-se, que o Parágrafo único do art. 1º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de 

julho de 2002, assim estabelece:  

Art. 1º - Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a 

licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. 

Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, 

aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”.  

Portanto, a modalidade pregão presencial poderá ser sim, utilizada para a 

contratação do objeto ora mencionado. 

 

Temos ainda, que o art. 38, § único da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho 

de 1993, assim determina:  

“Art. 38 (...) § único: As minutas de editais de licitação, bem como as dos 

contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas 

e aprovadas por assessoria jurídica da Administração”. (Redação dada pela 

Lei nº. 8.883, de 1994). 

 

Os autos do processo em questão estão acompanhados pelo Termo de 

Referência, contendo este os elementos mínimos necessários à promoção do 

certame, havendo uma suficiente descrição do que se pretende contratar. 

Constam, ainda, orçamentos prévios para verificação dos preços comuns 

praticados no mercado, declaração de previsão orçamentária, declaração de 

disponibilidade financeira, despacho da autoridade competente e autuação.  
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III – DA CONCLUSÃO 

 

Desta feita obedecidas todas as demais regras contidas na Lei Federal nº. 

8.666, de 21 de junho de 1993 com suas alterações posteriores, bem como 

na Lei nº. 10.520/2002, entendemos que a Administração Pública do 

município de Itupiranga – Pará, poderá adotar a ora pretendida modalidade 

de Licitação Pregão Presencial, encontrando-se o edital em consonância com 

os dispositivos da Lei Federal já devidamente citada, o que nos leva à ilação 

que deve ser aprovado por esta Procuradoria Jurídica. 

Portanto, observa-se que a modalidade e o tipo de licitação ora em análise, 

estão devidamente adequados à legislação, bem como, não se observa 

cláusulas restritivas à participação de empresas interessadas e, ainda, o 

objeto da licitação está bastante cristalino.  

 

Ante todo o exposto, o entendimento desta Procuradoria Municipal no 

presente Parecer, é que todos os atos praticados no Processo Licitatório Nº 

9/2021-001-PMI, encontra-se dentro de todas as exigências albergadas na 

legislação e, ainda, que os atos já praticados até o momento, foram dentro da 

estrita legalidade, nada havendo que possa obstruir o seu devido andamento.  

Portanto, OPINAMOS FAVORAVELMENTE, pelo seu prosseguimento.  

 

É O PARECER, salvo melhor juízo da autoridade competente.  

 

Itupiranga – Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um.  

 

 

 

 

 

ANTONIO MARRUAZ DA SILVA 

Procurador Geraldo Município 

Portaria 001/2021. 
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