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PARECER Nº 07/2017/AJUR/Câmara Municipal de Alenquer 

PROCESSO Nº 004/2017 – CPL/CMA 

 

 

ASSUNTO: Análise de minuta de Edital do Pregão Presencial 

nº002/2017 para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 

material permanente e equipamentos eletrônicos, destinados a suprir as 

necessidades da Câmara Municipal de Alenquer, conforme especificações 

constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital.  

 
 

 

 

SOLICITANTE: DCA/DEAD/Câmara Municipal de Alenquer 

 

 

Vem a esta AJUR para análise o processo administrativo acima 

identificado que trata da contratação de pessoa jurídica para fornecimento 

de material permanente e equipamentos eletrônicos, destinados a suprir 

as necessidades da Câmara Municipal de Alenquer, conforme 

especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital 

para serem utilizados na Câmara Municipal de Alenquer/PA, no qual se 

encontra instruído com documentos que servirão para embasar o 

procedimento de licitação na modalidade de Pregão Presencial e será 

efetuado pela Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de 

Alenquer, o que passo  aduzir. 

 

1. COMPOSIÇÃO DO PROCESSO 
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O processo está instruído com documentos necessários a 

realização do Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial para 

contratação de empresas no ramo pertinente à aquisição de material 

permanente e equipamentos eletrônicos, servindo de base para pregoeira. 

Assim, tem-se a composição: 

1. Anexo I: Especificações – Termo de Referência 
2. Anexo II: Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de 

habilitação 
3. Anexo III: Modelo de declaração de fato impeditivo 
4. Anexo IV: Modelo de declaração de cumprimento ao inciso XXXIII ao art. 

7º da Constituição Federal 
5. Anexo V: Modelo de declaração da ME e EPP 
6. Anexo VI: Modelo de declaração que não possui vínculo com Servidor 

Público 
7. Anexo VII: Modelo de declaração que tomou conhecimento de todas as 

condições estabelecidas neste edital 
8. Anexo VIII: Modelo de Carta de Credenciamento 
9. Anexo IX: Minuta do Contrato 
10.Anexo X: Modelo de proposta comercial 
11.Anexo XI: Modelo de Atestado de Capacidade Técnica 
12.Anexo XII: Declaração de Qualidade e Responsabilidade do Produto 

Ofertado. 
13.Anexo XIII: Declaração de elaboração independente da Proposta. 

 

 

2. ANÁLISE JURÍDICA 

A priori, verifica-se necessário todos os componentes do 

processo considerando seu objeto e destinação, tem-se a seguir a 

análise do elemento que se considera mais importante no processo 

de licitação, o Edital. 

A dotação orçamentária estimada no elemento de despesa 

nº01.031.0001.2.001 (manutenção da Câmara Municipal de 

Alenquer) e nº4.4.90.52.00 (Equipamentos e Material Permanente), 

mas, não necessariamente obriga a administração na aquisição do 

objeto licitado, existindo apenas a expectativa do direito para 
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empresa adjudicada ao final do processo. A modalidade Pregão é uma 

ferramenta colocada à disposição do administrador público com o 

objetivo de promover uma gestão eficiente e eficaz atendendo ao 

regime jurídico administrativo. 

Por outro lado na minuta do contrato, observa-se principalmente 

que o respaldo da pretensa contratação buscou amparo nos artigos 

54,55 e 61 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, os quais 

estabelecem os requisitos mínimos e necessários, para todos aqueles 

que vierem a contratar com a Administração Pública, atendendo os 

pilares da Administração Pública previsto no artigo 37 da Carta 

Política de 1988. 

 

3. CONCLUSÃO 

Ante o exposto, reservado o caráter meramente opinativo, e 

principalmente verificado o respeito aos princípios constitucionais que 

norteiam a Administração Pública e demais princípios que devem 

embasar toda licitação, como da Igualdade, Vinculação ao 

instrumento convocatório, da Isonomia e de todos os outros 

importantes, nada temos a opor quanto ao procedimento, uma vez 

encontra-se regularmente amparado na legislação alhures, sugerindo 

o procedimento do feito na forma da lei para consecução de seus fins. 

 

 

É o parecer, SMJ 

Alenquer 09 de novembro de 2017 

 
 
 

LOPES E CASTRO ADVOGADOS SS 
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