
 

 
 

PARECER JURÍDICO  
 

PARECER LICITAÇÃO Nº 055/2021-PGMI  
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº PE 9/2021-08-PMI 

REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

PLANEJAMENTO E FINANÇAS  

MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE PESQUISA DE 

PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, 

REMARCAÇÃO E ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS 

AÉREAS NACIONAIS, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS 

TERRESTRES E FLUVIAL, RESERVA DE HOTÉIS, LOCAÇÃO DE 

VEÍCULO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS. 

 

 
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. Constam dos autos os seguintes 

documentos: 

 

 1 – Ofício da senhora Chefe de Gabinete endereçado ao Prefeito solicitando 

procedimento licitatório, acompanhado da solicitação de despesa nº 

20210311001  

 2 - AMTI solicitando autorização de procedimento licitatório acompanhado 

da solicitação de despesa nº 20210311006; 

3 – Memorando s/n SEGPLAF solicitando realização de procedimento 

licitatório acompanhado da solicitação de despesa nº 20210311005; 

4 – Ofício nº 98/2021/SMS, solicitando procedimento licitatório 

acompanhado da solicitação de despesa nº 20210311002; 

5 - Memorando s/n da SEMED solicitando procedimento licitatório 

acompanhado da solicitação de espessa nº 20210311004; 



 

 
 

6 – Ofício s/n da SMAS solicitando procedimento licitatório acompanhado 

da solicitação de despesa nº20210311003;  

7 - Autorização Para Abertura de Licitação Pública, assinada pelo senhor 

Prefeito Municipal;  

8 – Instauração de Processo Administrativo; 

9 – Termo de referência; 

10 – Despacho do senhor Secretário de Planejamento solicitando pesquisa 

de preços com no mínimo cotações; 

11 – Memorando s/n do Setor de Compras, apresentando pesquisa de cotação 

de preços com valor médio das cotações; 

12 – Despacho do senhor Secretário de Gestão Planejamento e Finanças 

apresentando ao Prefeito Municipal Processo administrativo para 

contratação de empresa visando atender o objeto do presente procedimento 

licitatório  

13 - Minuta de Edital com anexos; 

11 – Ofício nº 82/2021 – GAB da lavra do senhor refeito Municipal 

solicitando Parecer Jurídico.  

 

01 - RELATÓRIO   

 
Pela documentação ora apresentada, trata-se da proposta de Edital de 

Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 9/2021-08/PMI, que se refere 

a prestação de serviços, por intermédio de empresa especializada, operadora 

ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens 

aéreas, terrestres intermunicipais e estaduais e fluvial, para atender diversos 

fundos, secretarias e setores da Prefeitura Municipal De Itupiranga. 

 Foi solicitado ao Setor de Licitações e Contratos a realização de licitação 

para contratação, por intermédio de empresa operadora ou agência de 

viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais 

internacionais, passagens terrestres intermunicipais, estaduais e fluvial, para 

atender diversos fundos, secretarias e setores da Prefeitura. A necessidade de 

se contratar os serviços acima é justificada, haja vista, a garantia do 

atendimento aos programas e ações diversos na área de setores a ela ligados, 

e outros referente ao serviço continuado de agendamento de viagem, emissão 

de boleto de passagem aéreas para trechos nacionais e internacionais, ida e 

volta para desenvolvimento das atividades destes fundos e secretarias, para 

tratar de assuntos de interesse administrativos, capacitações e outras 

atividades afins, faz–se justa a contratação do fornecimento em tela, em 

caráter de urgência, contratando empresa especializada, através do devido  

processo licitatório. 



 

 
 

NO MÉRITO 
 

Inicialmente é importante mencionar a obediência ao que deve ser seguido 

pela administração durante a fase preparatória, ou seja, a autoridade 

competente, justifica a necessidade de contratação e definirá o objeto do 

certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, 

as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com 

fixação dos prazos para fornecimento e, ainda, a definição indispensável 

elementos técnicos sobre os quais estiveram apoiados, bem como o 

orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos 

bens ou serviços a serem licitados.  

 

CONCLUSÃO:  
 

Ante o exposto, já que o processo atende as exigências contidas na Lei nº 

10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem 

como o Decreto nº 10.024/2019, tanto no Edital como na minuta de Contrato 

Administrativo, somente opinamos pelo prosseguimento do presente 

processo licitatório, sendo certo que, devem ser observados requisitos da 

legislação, como à publicação dos atos para a lisura da realização do certame 

licitatório pretendido nesta modalidade  de Pregão Eletrônico,  que tem como 

objeto o acima descrito, podendo ser dado prosseguimento à fase externa, 

com a publicação do edital e seus anexos.  

 

Assim sendo, O PARECER É FAVORÁVEL ao prosseguimento do 

presente certame licitatório, com a necessária publicação do aviso de 

licitação, nos termos do Diploma Legal acima referido, devendo, este 

Parecer, ser submetido à apreciação da autoridade superior. 
 

Itupiranga – Pará, 22 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

ANTÔNIO MARRUAZ DA SILVA 
Procurador Geral do Município. 

Portaria 001/2021 
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