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PARECER JURÍDICO 

TOMADA DE PREÇOS N°. 2/2019-040201-CMM 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2019040201 -CMM 

PARECER JURÍDICO FINAL. TOMADA 
DE PREÇOS N° 2/2019-040201-/CMM. 
LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS DE 
CONSULTORIA E ASSESSORIA EM 
LICITAÇÃO, NO ÂMBITO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM 
COMO NA ELABORAÇÃO DE 
CONTRATOS, GERENCIAMENTO E 
TREINAMENTO OPERACIONAL DE 
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E DA 
TRANPARÊNCIA, AUXÍLIO E 
ACOMPANHAMENTO NAS SESSÕES 
PARA ATENDER A CÂMARA 
MUNICIPAL DE MUANÁ. 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS E 
FASES NECESSÁRIAS. LEGALIDADE. 
OPINIÃO PELA ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO. 

01. DOS FATOS A QUE SE PRESTA CONSULTORIA. 

Trata-se de processo licifatório relativo ao Processo 
de Tomada de Preços n° 2/2019-040201-CMM, que objetiva a contratação 
de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos de Consultoria e 
Assessoria em Licitação, no âmbito da Administração Pública, bem como 
na elaboração de contratos, gerenciamento e treinamento operacional de 
sistemas administrativos e da transparência, auxílio e acompanhamento nas 
sessões para atender a Câmara Municipal. 

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. E o que se 
relata. 
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02. DA ANÁLISE. 

Importante ressaltar-se inicialmente que o presente 
parecer analisa tão a legalidade do processo licitatório em questão 
levando em conta a documentação acostada e suas informações, não 
possuindo, portanto, caráter vinculativo, apenas opinativo para fins de 
orientação à autoridade solicitante. 

Pois bem, 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, bem como aos princípios gerais de direito, foi 
publicado aviso de licitação para recebimento de propostas e abertura, 
que constam nos autos ter ocorrido regularmente e sem a oposição de 
incidentes ou recursos, tendo acudido apenas um interessado. 

O aviso da licitação foi devidamente publicado 
em Diário Oficial e em jornal de grande circulação. Observa-se também 
que a exigência quanto ao prazo mínimo de publicação entre a 
disponibilização do edital e a abertura do certame foi obedecida. 

Compareceu no certame a empresa R.P.A.G 
CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA, a qual, após a abertura dos envelopes, 
foi verificada conformidade da documentação apresentada ao edital, e o 
valor proposto (R$ 71.500,00 - setenta e um mil e quinhentos reais) se 
amoldou aos parâmetros financeiros do presente processo, atendendo-se 
também os requisitos técnicos exigíveis. 

Sendo assim, considerando que a lei de licitações 
aponta como vencedor do certame aquele que apresentar proposta de 
acordo com as especificações do edital e que ofertar o menor preço, o 
que aparentemente foi atendido pela concorrente que compareceu, 
entende-se que, a partir da tramitação ocorrida, que o presente processo 
está apto a ser devidamente ADJUDICADO na forma da lei, sagrando 
vencedora do certame a empresa R.P.A.G CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 
LTDA. 

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 
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documentos constantes neste processo. Assim, não se constatam óbices 
jurídicos quanto a sua adjudicação e posterior homologação. 

Estando, pois, toda a tramitação aparentando a 
plena regularidade legal sobre seus procedimentos, crê-se na regularidade 
do procedimento até o presente compasso, pelo que se conclui o que 
segue. 

03. CONCLUSÃO. 

Diante do exposto e da documentação acostada aos autos, esta 
Procuradoria opina pela aprovação dos trâmites e fases realizadas no 
presente processo licitatório analisado, que estão de acordo com os 
parâmetros definidos na Lei de Licitações, pelo que se conclui e opina que 
a CPL proceda à Adjudicação à empresa R.P.A.G CONSULTORIA EM 
LICITAÇÕES LTDA, 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. 

Muaná (PA), 12 de março de 2019. 
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