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PARECER JURÍDICO 

Interessado: Prefeitura Municipal de Almeirim/PA 

 

Prezado Pregoeiro, 
 
O Parecer segue assim ementado: 
 

“MINUTA DE EDITAL, PREGÃO PRESENCIAL SRP 
Nº ___/2018. CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS 
DA LEI 10.520/2002. EDITAL QUE POSSIBILITA A 
CONCORRÊNCIA EM CONDIÇÕES IGUAIS AOS 
INTERESSADOS. LICITAÇÃO EM MODALIDADE 
ADEQUADA. PARECER FAVORÁVEL A 
PUBLICAÇÃO E EFETIVAÇÃO DO PROCESSO 
LICITATÓRIO NAS DEMAIS FASES (HABILITAÇÃO, 
CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO)” 

 

A modalidade licitatória sugerida na Minuta se mostra adequada ao objeto 

licitado em todos os seus termos, na melhor previsão da lei 10.520/2002, impõe que a 

licitação pela modalidade Pregão, exige a publicação para o comparecimento dos 

interessados, os quais ajustarão os preços de acordo com o mercado, regulando o 

ajuste às condições necessárias a proteção do erário, tudo em razão do interesse 

público. 

 Outrossim, a minuta revela que o Edital traz condições de igualdade aos 

interessados ou pretendentes, demonstrando respeito aos Princípios da Igualdade de 

oportunidade e da Legalidade, inseridos no texto Constitucional.  

 Pelo que restou comprovado pela análise detida da presente minuta do edital, 

verifica-se que a mesma está revestida de todos os requisitos exigidos pela Lei nº 

8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, razão pela qual, opino favoravelmente ao 

prosseguimento do Pregão Presencial SRP, considerando que a Minuta do Edital se 

mostra apta a publicação, cumprindo exigência do art. 4, I a XIII, da Lei 10.520/2002. 

 Portanto, tendo a minuta do edital atende as exigências da Lei nº 8.666/93 e 

suas alterações posteriores e estão adequadas os seus respectivos anexos e demais 

normas aplicáveis, bem como por contemplar objeto licito, respeitando assim ao que 

preconiza os Princípios informadores da Administração Pública, destacando-se no 
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presente caso o da Legalidade, Publicidade, Moralidade e Eficiência, no intuito de evitar 

que o Município – Prefeitura Municipal de Almeirim/PA, não sofra com a descontinuidade 

dos mesmos. 

CONCLUSÃO 

  Em face ao exposto, e considerando que este Parecer Jurídico tem fundo 

opinativo, sou de Parecer favorável à aprovação das minutas do Edital, Ata de Registro 

de Preços e eventualmente Contrato, referente ao procedimento licitatório para 

contratação de pessoa jurídica, para futura e eventual Aquisição de grupos geradores 

acoplados, para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do 

Município de Almeirim/PA, para que produza os efeitos legais previstos na faculdade 

especifica da matéria. 

 É o parecer 

É o PARECER, salvo melhor juízo. 

 

Almeirim – PA, 27 de novembro de 2018. 

 

       
Ivo Jordan Veras dos Santos 

Procurador “ad hoc” do Município de Almeirim-PA 
OAB/PA nº. 23.635 
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