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Destinatário: Setor de Licitações 

Assunto: Solicitação de Parecer Jurídico sobre Edital de Pregão Presencial. 

 

Ao Setor de Licitação, 

 

Esta Assessoria Jurídica foi instada a se manifestar, nos termos legais, sobre 

a minuta do EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL SRP - N°. 026/2021, do tipo MENOR 

PREÇO POR ITEM, tendo como objeto licitatório o Registro de preços para 

eventual Aquisição de peças para Ônibus Escolares e Veículo Tipo Camionete 

para manutenção do Fundo Municipal de Educação de Senador José 

Porfírio/PA. 

Como sabido todo procedimento licitatório em observância a inteligência da 

Lei 8.666/1993 e Lei nº 10.520/02, devem seguir os requisitos elencados nas 

mesmas, com objetivo da concretização da lisura procedimental e respeito às 

exigências constitucionais. 

Nesse sentido, a Administração Pública Municipal deve executar a devida 

publicação do edital, a fim de garantir a realização do procedimento licitatório, vez 

que a publicidade do ato convocatório ocasionará a eficiência do ato administrativo 

em comento. 

Ainda sobre a temática, JUSTEN FILHO1 (2012) assevera que o edital do ato 

convocatório disciplinará o procedimento licitatório. Uníssono a este entendimento, 

OLIVEIRA2 (2017) aduz que “o instrumento convocatório é a ‘lei interna da licitação’ 

e contém as regras que norteiam a licitação e que devem ser observadas pela 

Administração e pelos licitantes”.  

Observa-se que a Lei de Licitações dispõe através de art. 40, e seus incisos, 

sobre o edital e suas características indispensáveis. 

Da análise realizada no instrumento convocatório observou-se o seguinte: 

                                                 
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15 ed. São 

Paulo: Dialética, 2012. P. 608. 
2 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo – 5 ed. Ver. Atual. E ampl. – 

Rio de Janeiro: Forense, 2017. p.445. 
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1. Para efeito de ajuste, excluir o item 9.13.1, haja vista que já foi feito 

essa referência no item 7.7.2. 

2. O item 9.20, faz referência ao item 8.9, ocorre que este item não existe 

no edital, devendo o mesmo ser excluído ou corrigido. 

3. Corrigir a numeração do item 9.24.1. 

4. Providenciar melhor redação ao item 11, das sanções, pois a forma 

como está posto no instrumento convocatório, demonstra simples transcrição do 

texto de lei. 

5. O Termo órgão negociador, presentes tanto no edital quanto na 

minuta do contrato, como já registrado em outros pareceres não é adequado para o 

presente caso, devendo ser substituído pelo termo contratante. 

6. Incluir a observância da legislação sobre os produtos que estejam de 

acordo com o IMETRO e ABNT. 

7. Fazer referência a publicação no Mural do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará. 

8. É importante a inclusão do responsável pelo controle de consumo da 

ata. 

 Nestes termos, considerando que as indicações postas no presente 

parecer, devem ser observadas na sua integralidade, mas são de ordem meramente 

formal, esta Assessoria APROVA a mesma, devendo a Comissão de Licitação fazer as 

adequações necessárias e dar seguimento ao certame. 

É o Parecer S.M.J. 

Senador José Porfírio-PA, 20 de setembro de 2021. 
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