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PARECER JURÍDICO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2019/CMIA/PP 

 

 

EMENTA: PARECER JURÍDICO FINAL. 

PREGÃO PRESENCIAL. REGISTRO DE 

PREÇOS. MANUTENÇÃO DE AR 

CONDICIONADO. OPINIÃO PELA 

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

Assunto: Análise Final de processo licitatório do Pregão Presencial para Registro 

de Preços n° 005/2019, o qual tem objetivo a contratação de pessoa jurídica para 

a manutenção de ar condicionado para atender a necessidade da Câmara 

Municipal de Igarapé-Açu.  

 

01. DOS FATOS A QUE SE PRESTA CONSULTORIA. 

 

 Trata-se de solicitação de Parecer Final formulada pela CPL da 

Câmara Municipal de Igarapé-açu referente à Legalidade da realização do Processo 

Licitatório para contratação de Pessoa Jurídica para prestação do serviço de 

manutenção de ar condicionado.  

 

 Vieram os autos para análise final de legalidade para fins de 

Adjudicação do Processo Licitatório, após a realização de todas as fases que 

competiam legalmente, restando à adjudicação do processo e sua homologação pela 

autoridade competente.  

 

É o relatório. 

02. DA ANÁLISE. 

 

Ressalta-se que o presente parecer jurídico é meramente 

opinativo, com o fito de orientar as autoridades competentes na resolução de questões 

postas em análise de acordo com a documentação apresentada, não sendo, portanto, 

vinculativo à decisão da autoridade competente que poderá optar pelo acolhimento das 

presentes razões ou não. 

 

Após o parecer inicial concernente à adequação dos tramites 

administrativos sobre o processo licitatório, e da regularidade da minuta do edital e do 

contrato aos parâmetros legais contidos na Lei de Licitações e nos princípios gerais de 

 



direito, foi publicado aviso de licitação para recebimento de propostas e abertura, o que 

constam nos autos ter ocorrido regularmente e sem a oposição de incidentes ou 

recursos. 

 

O aviso da licitação foi devidamente publicado em Diário Oficial e 

em jornal de grande circulação, como comprovado nos autos. Observa-se também que 

a exigência, constante no artigo 21, §2, III, da Lei 8.666 de 1993, quanto ao prazo 

mínimo de publicação entre a disponibilização do edital e a abertura do certame foi 

obedecida.  

 

No dia 11 (onze) de dezembro de 2019 compareceu ao certame a empresa 

MARCELO MACEDO DA COSTA 67373038204 - ME , a qual apresentou, 

primeiramente, todos os documentos para o devido credenciamento. Diante de qual 

fato, a Comissão de Licitação, de forma acertada, prosseguiu para a próxima etapa do 

processo licitatório, que foi a fase de apresentação de propostas.  

 

Da análise da proposta, em relação à disputa para o itens, a empresa em 

questão foi habilitada por atender as exigências dos itens do edital do pregão, sendo 

classificada e declarada vencedora. 

 

  Considerando o discorrido acima, tem-se que o presente Processo Licitatório 

analisado atendeu a todos os requisitos para sua validade, previstos na Lei 8.666/93, 

segundo demonstram os documentos constantes neste processo. Assim, não se 

constatam óbices jurídicos quanto a sua adjudicação e posterior homologação.  

 

03. CONCLUSÃO. 

 

Diante do exposto, e pela análise da documentação acostada aos autos, esta 

Procuradoria opina pela aprovação dos trâmites e fases realizadas no presente 

processo licitatório analisado, os quais estão de acordo com os parâmetros definidos 

na Lei de Licitações, pelo que se conclui e opina que a CPL proceda, à Adjudicação e 

encaminhamento posterior à autoridade competente para homologação do certame, 

haja vista a priori não se vislumbrar quaisquer óbices jurídicos ao prosseguimento do 

processo licitatório. 

 

É o Parecer, SALVO MELHOR JUÍZO. 

 

Igarape-açu, 12 de dezembro de 2019. 

 

 

 

 

 

Joao Luis Brasil Batista Rolim de Castro 

OAB/PA nº 14.045 
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