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PARECER JURÍDICO  
 

 

PARECER LICITAÇÃO Nº 131/2021-PGMI  
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2021-006/PMI 

REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA  

MODALIDADE: CONVITE 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

PARA EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA (TAPA 

BURACO) NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE 

ITUPIRANGA. 

 

01 - RELATÓRIO 
 

Esta Procuradoria recebeu o procedimento de licitação ao norte referenciado, 

para fins de emissão de Parecer Deliberativo ou Parecer Final, acerca do  

Procedimento Licitatório na Modalidade Convite, cujo objeto é a contratação 

de empresa de Engenharia para execução de serviço de recomposição 

asfáltica, tipo “tapa buraco”, nas vias públicas do município de Itupiranga. 

 

Este, é o sucinto Relatório. Passemos então, à análise jurídica. 

 

02 – DA ANÁLISE JURÍDICA 
 

Preliminarmente, ressaltamos que a análise feita por esta Procuradoria, 

obedece aos ditames da Lei Federal ainda em vigor nº 8.666/93, com suas 

alterações posteriores, apesar da aprovação e sanção do novo Diploma legal 

que trata das Licitações e Contratos Administrativos, que é a Lei 

14.133/2021. Portanto, o presente Parecer, tem o apenas caráter elucidativo, 

não vinculando a Autoridade Competente ao mesmo, ou seja, terá 

necessariamente que ser submetido à apreciação da Autoridade Superior, 

salientando-se, que conhecemos os limites de competência do cargo de 

Procurador, já que a presente apreciação, cinge-se ao atendimento das 

exigências legais do Procedimento licitatório em tela. 
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Atendendo as exigências legais, foram juntados aos autos o Termo de 

Referência dos serviços, há comprovação da existência de Recursos 

Orçamentários para atender as despesas do objeto e, está constatado que a 

ação está a Lei Orçamentária Anual e compatível com a LDO. 

O Ordenador de despesas deu o aval ao respectivo processo administrativo, 

atendendo o disposto no artigo 38, caput da Lei nº 8.666/93, igualmente foi 

anexado aos autos, cópia do ato de designação da Comissão Permanente de 

Licitação. 

 

A Minuta do ato convocatório da licitação, que é a carta Convite nº 1/2021-

006-PMI, também foi devidamente analisada por esta Procuradoria Jurídica, 

conforme estabelece o artigo 38, Parágrafo único da Lei de Licitações. 

 

Consta dos autos o Edital da Carta Convite 1/2021-006-PMI, em seu 

documento original, devidamente rubricado em todas as folhas e assinado 

pela senhora Presidente da CPL. 

 

Estão nos autos, cópias das publicações do Edital resumido em órgão da 

Imprensa, Diário Oficial, Quadro de avisos da Prefeitura, todas as 

publicações exigidas pela legislação e feitas com a devida antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias do recebimento das propostas, em atendimento ao 

que rege o artigo 21, § 2º, inciso IV da Lei 8.666/93. 

 

Eis que em data de 09 de julho de 2021, foi aberta a sessão para recebimento 

dos envelopes de habilitação e propostas de preços, estando presentes as 

empresas J. EUZÉBIO DA SILVA SOUZA EIRELI; C.S. LOGÍSTICA E 

TRANSPORTES LTDA, ARENA ENGENHARIA & E 

EMPREEDIMENTOS LTDA. 

 

Ao julgar os documentos a Comissão Permanente de Licitação então, 

declarou habilitados os proponentes participantes J. EUZÉBIO DA SILVA 

SOUZA EIRELI; C.S. LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, ARENA 

ENGENHARIA & E EMPREENDIMENTOS LTDA. O ato seguinte, 

ocorreu a abertura das propostas de preços e foi elaborado mapa 

comparativo, solicitando em seguida a rubrica dos participantes nas referidas 

propostas.  

 

Após toda a tramitação da análise, passou-se ao julgamento, levando-se em 

consideração, o critério editalício do Menor Preço, onde foi constatado que 

o participante C.S. LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA., foi o vencedor 
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do item 00001, perfazendo o valor total de R$ 326.789,93 (trezentos e vinte 

e seis mil, setecentos e oitenta e nove Reais e noventa e três centavos), tendo 

os membros da Comissão Permanente de Licitação perguntado aos 

presentes, se abriam mão do prazo recursal, o que foi aceito por todos, sem 

restrições. Por fim, a senhora Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação, encaminhou à esta Procuradoria, os presentes autos, para emissão 

de Parecer. 

 

Está sobejamente evidenciado, pelos aspectos jurídicos formais e, 

considerando-se os termos da Carta Convite que estão dentro da mais 

absoluta legalidade que disciplina a matéria OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO da presente Carta Convite, já que que o julgamento se 

processou regularmente dentro das regras que norteiam o procedimento 

licitatório, ou seja, toda a legislação pertinente. 

Portanto, encaminho os autos à Comissão Permanente de Licitação, para 

conhecimento e tomar as providências cabíveis, sendo cediço, que a 

autoridade administrativa, deverá sempre observar a correta condução do 

processo administrativo, sendo de sua inteira responsabilidade a total 

observância das normas legais. 

 

 

Este é o PARECER, o qual deverá ser submetido a apreciação da 

autoridade superior. 

 

 

 

Itupiranga – Pará, 13 de julho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTONIO MARRUAZ DA SILVA 

Procurador Geral do Município 

Portaria 001/2021. 
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