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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

 

PARECER JURÍDICO  
 

PARECER LICITAÇÃO Nº 023/2021-PGMI  
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº PE 9/2021-007-PMI 

REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL – FMAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO 

DAS FAMÍLIAS CARENTES ASSISTIDAS PELA ASSISTÊNCIA 

SOCIAL. 

  

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. 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.  

 

Trata-se de processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, para contratação 

de empresa especializada na prestação de serviços funerários, com a finalidade de 

atender as necessidades das famílias carentes no tocante ao sepultamento de seus 

entes. Justifica-se tal contratação, considerando-se que a solicitação foi feita pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social, bem como pela Secretaria Municipal 

de Saúde, haja vista, que são as referidas secretarias, que fazem o atendimento da 

população carente e de baixa renda, na parte das demandas sociais. 

 

Portanto, por força do parágrafo único do art. 38, da Lei Federal nº. 8.666/93 

encontra-se nesta Assessoria Jurídica o Processo Administrativo em comento, na 

modalidade de “PREGÃO ELETRÔNICO”, cujo critério de julgamento é o menor 

preço, elaborado pela Pregoeira deste Município, para apreciação à minuta do 

Edital e seus anexos. Constam dos autos os seguintes documentos: 
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1 – Ofício nº 42/2021, da lavra da senhora Maria Dileuza Ribeiro Silva, Secretária 

Municipal de Promoção Social, devidamente acompanhado da necessária 

justificativa; 

2 – Solicitação de Despesa nº 20210210001; 

3 – Ofício nº 44/2021/SMS/GAB, da lavra do senhor Secretário Municipal de 

Saúde, com o mesmo objeto da Assistência Social;  

4 – Solicitação de Despesa nº 20210210002; 

5 - Autorização Para Abertura de Licitação Pública, assinada pelo senhor Prefeito 

Municipal; 

6 – Instauração de Processo Administrativo; 

7 – Termo de Referência; 

8 - Despacho solicitando pesquisa de preços; 

9 – Apresentação de cotação de preços de várias empresas com os devidos valores; 

Tabela Média de preços; 

10 – Despacho solicitando manifestação sobre existência de dotação orçamentária 

para cobertura das despesas; 

11 – Manifestação do Setor de Contabilidade informando existir crédito 

orçamentário informando a existência de Crédito Orçamentário para atender as 

despesas com a presente aquisição, consignada em dotação orçamentária, 

exercício 2021;  

12 – Despacho da SEGPLAF encaminhado ao Gabinete do Prefeito Municipal 

autos de processo Administrativo; 

13 – Portaria nº 010/2021, nomeando Pregoeiro e Equipe de Apoio para compor 

Comissão de licitação; 

14 –Minuta de Edital com seus Anexos; 

15 – Solicitação de Parecer Jurídico; 

 

1. Relatório 
Trata-se de processo licitatório para contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços funerários, cuja finalidade é atender as demandas da 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde. 

Dentre as várias demandas das retromencionadas secretarias, está o atendimento 

das pessoas de baixa renda e carentes do município de Itupiranga, no que pertine 

principalmente nas situações que envolvem óbitos de seus familiares. 

 

Justifica-se pela necessidade desses serviços que consistem na remoção e 

embalsamamento de cadáveres, bem como no fornecimento de urnas funerárias 

para sepultamento, posto que, normalmente, às famílias carentes não dispõe de 



PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

CNPJ N° 05.077.102/0001-29 – www.itupiranga.pa.gov.br - Av. 14 de Julho, n° 12 - Centro - CEP 68580-000 - Itupiranga- PA 

 

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

recursos financeiros para custear tais eventos. 

 

Cumpre relatar que, não são poucas as ocasiões em que as pessoas que perdem 

seus entes queridos, procuram tais secretários municipais levando estas demandas, 

por não disporem de recursos para bancá-las. 

 

Vale gizar, que por força do parágrafo único do art. 38, da Lei Federal nº. 8.666/93 

encontra-se nesta Assessoria Jurídica o Processo Administrativo em comento, na 

modalidade de “PREGÃO ELETRÔNICO”, cujo critério de julgamento é o menor 

preço, elaborado pela Pregoeira deste Município, para apreciação da minuta do 

Edital e seus anexos. 

 

É o necessário relatório.  

 

02. Fundamentação E analise da minuta 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. 

§ 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 

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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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 solicitantes para a 

contratação que se pretende. 

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. 

 

3. Conclusão 

 

Assim sendo, O PARECER É FAVORÁVEL ao prosseguimento do presente 

certame licitatório, com a necessária publicação do aviso de licitação e demais 

atos pertinentes, nos termos do Diploma Legal acima referido. 

 

É o parecer que se submete à consideração superior. 

 

Itupiranga – PA, 19 de março de 2021. 

 

 

 

 

ANTÔNIO MARRUAZ DA SILVA 

PROCURADOR GERAL 

Portaria nº 001/2021 
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