
 

 
 

PARECER LICITAÇÃO Nº 070/2021-PGMI 
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº PE 9/2021-013-PMI 

REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, 

PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO/PMI  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA AQUISIÇÃO 

DE ÁGUA MINERAL, VISANDO ATENDER A PREFEITURA 

MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS VINCULADAS. 

 

 

1 – Relatório. 

 

Foi encaminhado a esta Procuradoria, o procedimento de licitação acima 

mencionado, para emissão de parecer consultivo acerca da documentação 

Edital e minutas apresentadas para realização do certame licitatório, na 

modalidade Pregão Eletrônico, cuja finalidade é a contratação de empresa 

visando o fornecimento de água mineral para atender as demandas da 

Prefeitura Municipal e demais  

 

É cediço que o parágrafo único do art. 38, da Lei 8666/93 com suas 

alterações posteriores, determina a necessidade de análise jurídica do 

procedimento licitatório, porém, esclarecemos 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 presentes autos, os seguintes documentos: 

 

1 – Memorando nº 100/2021, da SEGPALF, endereçado ao senhor Prefeito 

Municipal, solicitando autorização para iniciar o processo licitatório para 

aquisição; 

2 – Termo de Referência; 

3 – Solicitação de Despesas nº 20210412003, 20210412005, 20210412003, 

20210412007, 20210412008, 20210412009, 202104012004, 20210412010, 

20210412011, 20210412002, 20210412001; 

4 – Autorização Para Abertura de Licitação;  

5 – Instauração de Processo Administrativo;  



 

 
 

6 – Despacho da SEGPLAF ao Setor de Compras solicitando pesquisa de 

preços e informações sobre a existência de recursos orçamentários; 

7 – Diversas Planilhas contendo pesquisa de preços com Tabela de Preço 

médio; 

8 – Despacho da SEGPLAF ao Setor de Contabilidade solicitando 

informações sobre a existência de dotação orçamentária; 

9 – Despacho do Setor de Contabilidade à SEGPLAF, informando a 

existência de Crédito Orçamentário em todas as Atividades das diversas 

Secretarias; 

10 – Despacho da SEGPLAF ao Gabinete do Prefeito apresentando Processo 

Administrativo e solicitando autorização para iniciar processo licitatório; 

11 – Minuta de Edital e seus anexos; 

12 – Despacho do senhor Prefeito Municipal à Procuradoria solicitando 

Parecer Jurídico. 

Era o que se tinha a ser relatado. Passemos à análise jurídica: 

 

FUNDAMENTAÇÃO 
 

Trata-se de procedimento licitatório na modalidade pregão, na forma 

eletrônica, do tipo menor preço por item, com o objetivo aquisição de Água 

Mineral em vários formatos de embalagens, para atendimento das 

necessidades da Prefeitura Municipal, bem como das diversas Secretarias 

municipais e seus Departamentos, conforme termo de referência. 

Merece destaque informar, que o Decreto nº 10.024/19, de 20 de setembro 

de 2019, veio normatizar o procedimento licitatório na modalidade pregão, 

na forma eletrônica, que realizar-se-á, quando a disputa pelo fornecimento 

de bens ou serviços comuns, for feita à distância em sessão pública, por meio 

de sistema que promova a comunicação de todos pela internet. O pregão 

eletrônico visa, basicamente, aumentar a quantidade de participantes visando 

baratear o processo licitatório, uma vez que este depende de tempo e recursos 

do orçamento público. Permite, ainda, a ampla disputa, com a participação 

de um maior número de empresas, de diversos estados, uma vez que sendo 

feito de forma eletrônica via rede social, dispensa a presença dos licitantes 

no local de sua realização, considerando-se, ainda, o Pregão Eletrônico, 

como uma modalidade mais ágil e transparente, possibilitando uma 

negociação eficaz entre os licitantes, permitindo, também a simplificação das 

etapas burocráticas que tornavam vagarosa a contratação, tornando o 

processo final mais eficiente e menos custoso, tornando-se bastante 

vantajoso para a Administração Pública. Os requisitos a serem observados 



 

 
 

na fase preparatória do pregão eletrônico foram estabelecidos no artigo 8º, 

do decreto ao norte mencionado, que assim dispõe:  

 

“Art. 8º O processo relativo ao pregão, na forma 

eletrônica, será instruído com os seguintes documentos, 

no mínimo: 

I - estudo técnico preliminar, quando necessário; 

II - termo de referência; 

III - planilha estimativa de despesa; 

IV - previsão dos recursos orçamentários necessários, 

com a indicação das rubricas, exceto na hipótese de 

pregão para registro de preços; 

V - autorização de abertura da licitação; 

VI - designação do pregoeiro e da equipe de apoio; 

VII - edital e respectivos anexos; 

VIII - minuta do termo do contrato, ou instrumento 

equivalente, ou minuta da ata de registro de preços, 

conforme o caso; 

IX - parecer jurídico; 

X - documentação exigida e apresentada para a 

habilitação; 

XI- proposta de preços do licitante; 

XII - ata da sessão pública, que conterá os seguintes 

registros, entre outros: 

a) os licitantes participantes; 

b) as propostas apresentadas; 

c) os avisos, os esclarecimentos e as impugnações; 

d) os lances ofertados, na ordem de classificação; 

e) a suspensão e o reinício da sessão, se for o caso; 

f) a aceitabilidade da proposta de preço; 

g) a habilitação; 

h) a decisão sobre o saneamento de erros ou falhas na 

proposta ou na documentação; 

i) os recursos interpostos, as respectivas análises e as 

decisões; e 

j) o resultado da licitação; 

XIII - comprovantes das publicações: 

a) do aviso do edital; 

b) do extrato do contrato; e 

c) dos demais atos cuja publicidade seja exigida; e 



 

 
 

XIV - ato de homologação. 

§ 1º A instrução do processo licitatório poderá ser 

realizada por meio de sistema eletrônico, de modo que os 

atos e os documentos de que trata este artigo, constantes 

dos arquivos e registros digitais, serão válidos para 

todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e 

prestação de contas. 

§ 2º A ata da sessão pública será disponibilizada na 

internet imediatamente após o seu encerramento, para 

acesso livre”. 

 

CONCLUSÃO 
 

Portanto, temos por fim, que a modalidade e o tipo de licitação escolhidos 

estão adequados à legislação, o Edital e seus anexos preenchem os requisitos 

legais exigidos, sem a existência de cláusula restritiva de participação de 

empresas interessadas e o objeto da licitação está descrito de forma clara e 

precisa. A previsão da documentação para habilitação está de acordo com a 

Lei 8.666/93 com suas alterações posteriores, consta da documentação a 

dotação orçamentária da despesa, condições para os interessados 

participarem da licitação, forma de apresentação das propostas, rito do 

julgamento para proposta de preço, habilitação, pesquisa de preços, enfim, 

todos os anexos exigidos pelo ordenamento jurídico vigente, de forma que o 

Edital preenche todos os requisitos do art. 40 c/c art. 54 da Lei 8.666/93.  

Ante o exposto, o auto administrativo do procedimento licitatório está 

absolutamente dentro das exigências previstas na legislação, bem como, os 

atos até então praticados foram dentro da legalidade, não havendo nada que 

possa obstar o prosseguimento do feito, que deve seguir os demais trâmites 

até sua finalização.  

 

É nosso PARECER, que deve ser submetido à apreciação da Autoridade 

Superior. 

Itupiranga – Pará, 03 de maio de 2021. 

 

 

 

 

ANTONIO MARRUAZ DA SILVA 

Procurador Geral 

Portaria nº 001/2021 
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