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PARECER JURÍDICO 2020-AJUR/PMJCR 

PROCESSO Nº: 153/2020 - PMJ. 

Assunto: Convite nº 001/2020. Parecer Jurídico Final. Homologação e 
Adjudicação. Viabilidade. 

 

I - DOS FATOS: 

Trata-se de consulta encaminhada, que requer análise acerca da 

regularidade jurídico-formal do procedimento do Procedimento Licitatório na 

Modalidade Convite nº 001/2020, cujo objeto “Aquisição de materiais de 

expediente, materiais esportivo e materiais didático e pedagógico para 

manutenção das ações do Programa Dinheiro Direto na Escola/Secretaria 

Municipal de Educação Cultura e Desportos de Jacareacanga”. 

 

II - DA FUNDAMENTAÇÃO:   

Quanto à formalização do processo de licitação, verificou-se que foi 

devidamente autuado, protocolado, em consonância com o disposto no artigo 38, 

caput, da Lei n° 8.666/93.  

A empresa com quem se pretende contratar e que recaiu a escolha 

foi:  

1.  F. M. PORTELA EIRELI-ME, CNPJ nº 17.635.827/0001-74, 

com valor total de R$ 48.081,91 (Quarenta e oito mil, oitenta e um reais e 

noventa e um centavos). 

Conforme podemos verificar, pela análise dos documentos que compõe 

os presentes autos, a Comissão de Licitação obedeceu in casu, aos princípios da 

supremacia do interesse público, eficiência, economicidade, razoabilidade, 

isonomia, legalidade e ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 

Verificou-se que o Processo Licitatório em sua fase inicial cumpriu 

com requisitos exigidos pela Lei de Licitações para o acontecimento do certame. 

As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos foram 

previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração, 
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exigência do Art. 38, Parágrafo Único, bem como a escolha da modalidade de 

Licitação. 

 

CONCLUSÃO: 

 

Diante do exposto, evidenciado que a Comissão Permanente de 

Licitação, procedeu, em todos os atos inerentes ao procedimento licitatório, com 

absoluta submissão aos ditames legais norteadores da matéria, especialmente à Lei 

nº 8.666/93, atestamos a regularidade jurídico-formal do procedimento, o qual 

entendo apto a ser submetido à homologação da autoridade superior, em tudo 

observadas as formalidade legais. 

  

É o meu parecer.  

Salvo melhor juízo. 

         Jacareacanga, 17 de março de 2020. 

 

RAIMUNDO ROBSON FERREIRA 

OAB/PA 13.478 

Advogado 
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