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PARECER Nº 059/2021-PGMI 
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº PP 9/2021-005-PMI 

MODALIDADE: PREGÃO 

FORMA: PRESENCIAL 

REQUISITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA 

INTERESSADO; COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO COM 

RECONHECIDA AUDIÊNCIA NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO DO 

MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO E 

VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA INFORMATIVA DOS FUNDOS 

MUNCIPAIS E SECRETARIAS, PROPAGANDA VOLANTE EM 

CARRODE SOM E MÍDIAS SOCIAIS DE INFORMAÇÕES 

GOVERNAMENTAIS. 

 

 

EMENTA: EDITAL DE LICITAÇÃO - MODALIDADE 

PREGÃO PRESENCIAL E ANEXOS - OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO DE LONGO 

ALCANCE DE AUDIÊNCIA NO ÂMBITO DO 

MUNICÍPIO- DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DE GOVERNO. 

NECESSIDADE. NECESSIDADE DE ABRANGÊNCIA DA 

ZONA RURAL. 

Versa o presente parecer, acerca do Edital de Licitação na modalidade 

Pregão na forma Presencial, devidamente acompanhado de seus Anexos, o 

qual pretende fazer a contratação de emissora de rádio visando a realização 

de divulgação das ações institucionais de governo dos fundos municipais, 

secretarias municipais e veiculação de matéria de rádios, sonorização e 

propaganda volante, carro de som, mídias sociais e demais serviços 

pertinentes. 

1 – RELATÓRIO 

Versa o presente, acerca da necessidade da Administração Púbica Municipal 

divulgar seus atos e programas, principalmente, principalmente dos diversos 

programas de saúde e sociais, que precisam chegar aos distantes rincões do 
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município e, esta divulgação, para ter uma eficácia imediata, deve ser feita 

através de emissora de rádio, que alcança ao mesmo tempo, todos os lugares, 

levando informações à população. 

Constam nos autos os seguintes documentos: 

1 – Ofício S/N/2021—FMAS, acompanhado de solicitação de despesa nº 

20210330008; 

2 – Ofício/s/n/2021, do Gabinete do senhor Prefeito municipal, 

acompanhado de solicitação de despesa n° 20210330005; 

3 – Memo S/N/2021 – SEMED, acompanhado de solicitaçã9de despesa nº 

2021 0330006; 

4 – Ofício S/N/2021/SMS, acompanhado de solicitação de despesa nº 2021 

0330007; 

5 – Ofício S/N/2021, encaminhado pela SEGPLAF, acompanhado de 

solicitação de despesa nº 20210330009; 

6 – Ofício S/N/2021, da SEGPLAF encaminhado ao senhor Prefeito 

Municipal, solicitando abertura de procedimento licitatório; 

7n- Abertura de Licitação Pública; 

8 – Instaura de Processo Administrativo; 

9 – Termo de Referência; 

10 – Despacho do senhor Secretário de Planejamento solicitando ao 

Departamento de Compras pesquisa de preços e cotação; 

11 -  Despacho Setor de Compras apresentando pesquisa de preços e cotação 

de diversas empresas de publicidade; 

12 – Despacho da SEGPLAF solicitando ao Setor de Contabilidade 

informações sobre a existência de Recursos Orçamentários;  

13 – Despacho do Setor de Contabilidade informando a existência de Crédito 

Orçamentário para as despesas; 

14 – Despacho da SEGPALF encaminhando a senhor Prefeito Municipal os 

autos do processo licitatório com as formalidades devidamente cumpridas; 

15 – Minuta de Edital com seus anexos e Minuta de Contrato. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 
 

Preliminarmente, queremos esclarecer, que este Parecer, tem a finalidade 

apenas de orientar a Administração Municipal acerca do controle interno da 

devida legalidade dos atos administrativos praticados na primeira fase do 

procedimento de licitação, ou seja, tem caráter analítico/informativo, não 
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tendo o Condão de vinculá-lo à obrigatoriedade por parte do senhor Prefeito 

Municipal. Isto é o que tinha a ser relatado até o presente momento. 

Passemos à análise 

 

É cediço que o pregão é regido pela Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, 

a Lei nº 8.666/93 com suas alterações posteriores, temos, então, que todos os 

requisitos a serem observados pela Comissão na fase preparatória da 

licitação foram estabelecidos no art. 3º da Lei nº 10.520/2002, que assim 

dispõe: 

 

“Lei 10.520/2002, 

(...) 

 

Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 

I - a autoridade competente justificará 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; 

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, 

vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou 

desnecessárias, limitem a competição; 

III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das 

definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis 

elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem 

como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade 

promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; 

e 

IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores 

do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e 

respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre 

outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua 

aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a 

adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. 

§ 1º A equipe de 15 de julho de 2004, 11.094, de 13 de janeiro 

de 2005, 11.344, de 8 de setembro de 2006, e 11.356, de 19 de 

outubro de 2006; e dá outras providências. 

§ 2o O plantão e a escala ou o regime de turnos alternados por 

revezamento serão regulados em ato conjunto dos Ministros de 
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Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Fazenda e do 

Trabalho e Emprego, observada a legislação vigente”. 

 

Portanto, vemos que o cerne da presente consulta, está na possibilidade de 

se utilizar a modalidade pregão presencial para a contratação do objeto ora 

mencionado, isto é, Emissora de Rádio para divulgação das atividades 

administrativas, principalmente, levando informações à população mais 

distante da sede do município, e que precisam ser alcançados e tomar 

conhecimento, principalmente dos programas sociais, de saúde e de 

educação que são elaborados pela Prefeitura Municipal. A proposta está 

fundamentada juridicamente nos diplomas legais, qual seja: Pregão é a nova 

modalidade de licitação, regulada pela Lei 10.520, de 17.7.2002, cuja a 

ementa, é assim preconizada: “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. Nos termos do citado diploma, consideram-se bens 

e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam 

ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais no 

mercado”. 

 

O parágrafo único do art. 1º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 

2002, assim preleciona: 

 

“Lei 10.520/2002 

 

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

adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida 

por esta Lei. 

Parágrafo único. 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”. 
 

 

No presente processo consta o edital indicando as exigências constantes do 

art. 40 da Lei 8.666/93 com suas alterações posteriores, c/c art. 4º da Lei 

10.520/2002, bem como a documentação que os interessados deverão 

apresentar para serem considerados habilitados. Verificando que o edital 

seguiu todas as cautelas recomendadas pela Lei 10.520/2002, com aplicação 
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subsidiária da Lei 8.666/93, como: 1º, definição do objeto de forma clara e 

sucinta; 2º, local a ser retirado o edital; 3º, local, data e horário para abertura 

da sessão; 4º, condições para participação; 5º, critérios para julgamento; 6º, 

condições de pagamento; 7º, prazo e condições para assinatura do contrato; 

8º, sanções para o caso de inadimplemento; 9º, especificações e 

peculiaridades da licitação.  

No que concerne a minuta do contrato, esta deve seguir as regras previstas 

pelo art. 55 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, a qual dita: 

 

“Lei 8.666/93 

(...) 

 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que 

estabeleçam:  

I - o objeto e seus elementos característicos;  

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;  

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-

base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios 

de atualização monetária entre a data do adimplemento das 

obrigações e a do efetivo pagamento;  

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de 

entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o 

caso;  

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da 

classificação funcional programática e da categoria 

econômica;  

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena 

execução, quando exigidas;  

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as 

penalidades cabíveis e os valores das multas;  

VIII - os casos de rescisão;  

IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso 

de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;  

X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para 

conversão, quando for o caso; 

 XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a 

dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante 

vencedor;  
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XII - a legislação aplicável à execução do contrato e 

especialmente aos casos omissos;  

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a 

execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação”. 

 

Por fim, levando em consideração que até o presente momento em que está 

análise está sendo feita, o procedimento licitatório em comento não apresenta 

qualquer irregularidade que possa torná-lo nulo, e ainda, que a minuta do 

Edital e do contrato estão dentro da legislação que rege a matéria, a 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL pode sim ser utilizada para a 

contratação do objeto ora mencionado. 

 

CONCLUSÃO 
 

 

Diante de tudo o que foi ao norte relatado e, obedecidas todas às demais 

regras contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 com suas 

alterações posteriores c/c a Lei nº. 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, 

entendemos que a Administração Pública poderá adotar a modalidade de 

Licitação na Forma pregão Presencial. Portanto, nosso PARECER É 

FAVORÁVEL ao prosseguimento do processo licitatório, o qual está 

condições de ser aprovado, salvo melhor juízo do senhor Prefeito Municipal. 

 

 

 

 

Itupiranga – Pará, 26 de abril de 2021. 

 

 

______________________________ 

ANTONIO MARRUAZ DA SILVA 

Procurador Geral do Município 

Portaria nº 001/2021. 
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