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PARECER Nº 011/2018/AJUR/Câmara Municipal de Alenquer 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2018 – CPL/CMA 

 

 

ASSUNTO: Processo Administrativo nº 004/2018-CPL/CMA - 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ALENQUER, conforme especificações constantes no Termo de 

Referência - Anexo I do Edital.  

 

 

SOLICITANTE: Presidente da Câmara Municipal de Alenquer e Pregoeira da 

CMA. 

 

 

RELATÓRIO 

 

1. Vem a esta AJUR para análise sobre a regularidade jurídico-formal do 

processo administrativo Nº004/2018-CPL/CMA, acima identificado, que trata da 

contratação de pessoa jurídica para fornecer GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 

DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALENQUER, conforme especificações constantes no Termo de Referência que esta 

previsto no anexo I do Edital. 

2. Vale lembrar que o processo licitatório é um procedimento 

administrativo formal que tem por objetivo proporcionar à Administração Pública a 

aquisição de determinado bens ou prestação de determinados serviços, visando 

sempre a forma mais vantajosa que essa necessidade impera, bem como 

respeitando-se os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, 

igualdade, moralidade, publicidade e eficiência. 
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Nesse diapasão, esclarece-se que: 

 

FINALIDADE E ABRANGÊNCIA DO PARECER JURÍDICO 

 

3. A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade 
assessorada no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem 
praticados ou já efetivados. Ela envolve, também, o exame prévio e conclusivo dos 
textos das minutas dos editais e seus anexos. 

4.   Nossa função é justamente apontar possíveis riscos do ponto de vista 
jurídico e recomendar providências, para salvaguardar a autoridade assessorada, a 
quem compete avaliar a real dimensão do risco e a necessidade de se adotar ou não 
a precaução recomendada. 

5. Importante salientar, que o exame dos autos processuais restringe-se 
aos seus aspectos jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. Em 
relação a estes, partiremos da premissa de que a autoridade competente municiou-
se dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação às 
necessidades da Administração, observando os requisitos legalmente impostos. 

6. De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no 
presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas 
características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente 
determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos 
objetivos, para a melhor consecução do interesse público. 

7.  De outro lado, cabe esclarecer que, via de regra, não é papel do órgão 
de assessoramento jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada 
agente público para a prática de atos administrativos. Incumbe, isto sim, a cada um 
destes observar se os seus atos estão dentro do seu espectro de competências.  
Assim sendo, o ideal, para a melhor e completa instrução processual, é que sejam 
juntadas ou citadas as publicações dos atos de nomeação ou designação da 
autoridade e demais agentes administrativos, bem como, os Atos Normativos que 
estabelecem as respectivas competências, com o fim de que, em caso de futura 
auditoria, possa ser facilmente comprovado que quem praticou determinado ato 
tinha competência para tanto. Todavia, a ausência de tais documentos, por si, não 
representa, a nosso ver, óbice ao prosseguimento do feito. 

8. Finalmente, é nosso dever salientar que determinadas observações 
são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade 
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assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é 
conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações.   Não obstante, as 
questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O 
seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de 
responsabilidade exclusiva da Administração. 

 

 

REGULARIDADE DA FORMAÇÃO DO PROCESSO 

9. Regra geral, os atos do processo administrativo não dependem de forma 
determinada, salvo expressa disposição legal.  

10. Com efeito, no que pertine especificamente à licitação1, o processo 
administrativo deverá observar as normas que lhes são pertinentes, iniciando-se 
com a devida autuação, com a correspondente protocolização e numeração, 
juntando-se, em sequência cronológica, os documentos pertinentes, cujas folhas 
devem ser numeradas e rubricadas. 

11. Os autos do processo submetidos à análise encontram-se regularmente 
formalizados, em conformidade com o ordenamento jurídico aplicável. 

 

 

ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA 

12. No caso, pretende-se a contratação de PESSOA JURÍDICA PARA 
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER.  

13. Ademais, a aquisição de bens e serviços comuns na Administração 
Pública deve ser empreendida através da modalidade Pregão, de preferência, 
em sua forma eletrônica. 

14. Contudo, na hipótese, a Administração optou pela utilização do pregão 

presencial.  

                                                 
1 Art. 38 da Lei nº 8.666/93: 

“O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização 

respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: 

(...)” 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

15. O Termo de Referência é o documento que deverá conter as 
informações e os elementos técnicos necessários para assegurar a viabilidade da 
contratação, sobretudo em relação à avaliação do custo, considerando os preços 
praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia e suprimento, e o 
prazo da execução do contrato. Tal documento deverá ser aprovado motivadamente 
pela autoridade competente.2 

16. No caso dos autos, o Termo de Referência, devidamente aprovado, 
consta nos autos. 

17. O art. 21, incisos VIII e IX do Decreto nº 3.555, de 2000 exige que o 
processo licitatório seja instruído com as minutas do edital, termo de contrato ou 
instrumento equivalente, e, se for o caso, minuta da ata de registro de preços. 

18. Tais minutas foram anexadas ao processo.  

19. Assim, conclui-se, quanto à instrução processual, que os requisitos 
impostos pela legislação de regência foram devidamente cumpridos no presente 
feito. 

 

 

ANÁLISE DAS MINUTAS  

 
20.           Inicialmente, cumpre destacar que o órgão adotou os modelos 
elaborados por esta Comissão Permanente de Licitação, atitude louvável, por prestar 
importante colaboração na uniformização dos procedimentos com vistas ao 
aperfeiçoamento, eficiência, e celeridade nos processos licitatórios.  

21. Os requisitos e elementos a serem observados na minuta do edital são 
aqueles previstos no art. 11, incs. II e III do Decreto nº 3.555, de 2000 (pregão 
presencial) e art. 40 da Lei n° 8.666/93.    

22. No presente caso, a minuta do edital atende tais exigências, razão pela 
qual opinamos pela sua aprovação.  
                                                 
2
 Conforme art. 9º, inc. II do Decreto nº 5.450, de 2005 e art. 8º, inc. IV do Decreto nº 3.555, de 2000. 
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CONCLUSÃO 

23.            Em face do exposto, opinamos, nos limites da análise jurídica e 
excluídos os aspectos técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, 
pela inexistência de óbices legais ao prosseguimento do presente processo. 

 

É o parecer, SMJ 

Alenquer-PA, 06 de agosto de 2018 

 

 

Assessoria Jurídica 
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