
Elvis Ribeiro 
Sociedade Individual de Advocacia 

CNPJ: 17.512.585/0001-21 
 

Página 1 de 2 
 

Av. Augusto Meira Filho, n° 95-A, Bairro Centro, Benevides/PA, CEP 68795-000 / Fone (91) 3724.3192 e 98463.9779 

 

PARECER JURÍDICO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº-015/2018-CPM 

 

 ASSUNTO: PARECE TECNICO CONCLUSIVO - PREGÃO PRESENCIAL – Nº-
PPRP 005/2018-CMP. 
  

 OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PARAGOMINAS/PA. 

 
EMENTA: Direito Administrativo. Licitação e Contrato Administrativo. 
Procedimento da sessão do pregão. Fase Externa. Parecer Favorável. Homologação 
do Certame. 
 

Foi encaminhado a esta Assessoria Jurídica os autos do Processo de 

Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO - 

Nº-PPRP 005/2018-CMP, que tem como objeto a AQUISIÇÃO FUTURA DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PARAGOMINAS/PA, para exame e emissão de parecer conclusivo 

acerca de sua legalidade. 

 

Anota-se que, a presente manifestação dispensa o exame do edital e os 

demais requisitos da fase interna, uma vez já foram objeto de parecer por esta 

Assessoria, merecendo atenção à fase externa. 

 

Cumpre aclarar que a análise neste parecer se restringe a verificação 

do cumprimento da legalidade. Destaca-se ainda que, a análise será restrita aos 

pontos jurídicos, estando excluídos quaisquer aspectos técnicos, econômicos e/ou 

discricionários do objeto. 

 

É o breve Relatório. Neste Jurídico teço então a análise dos 

fundamentos de direito da forma que se segue. 

 

Esta Assessoria entende que, à luz da legislação vigente e das regras 

editalícias, o procedimento da sessão do pregão (fase externa do processo) encontra-

se assim estruturado: 
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 Abertura/fase de credenciamento; 

 coleta de declaração de habilitação; 

 entrega de envelopes, proposta e habilitação; 

 etapa do recebimento e classificação das propostas; 

 seleção dos lançadores; 

 fase de lances; 

 fase de negociação; 

 decisão sobre a aceitabilidade da proposta; 

 desempate (ME e EPP); 

 abertura do envelope de habilitação; 

 julgamento da habilitação; 

 fase recursal; e, 

 declaração do vencedor. 

 

 Destarte, verifico que foram observadas as disposições legais 

referentes ao certame, razão pela qual não vislumbro nenhum óbice que possa 

ensejar à sua nulidade. 

 Ante os expostos, pelo que restou comprovado após análise detida 

dos autos, esta Assessoria Jurídica se posiciona como FAVORAVEL à 

HOMOLOGAÇÃO do presente processo sendo o valor total de compras parceladas o 

montante de R$-26.069,60 (vinte e seis mil, sessenta e nove reais e sessenta 

centavos), para a empresa V MONTEIRO COMÉRCIO - ME, CNPJ: 

28.057.351/0001-58, conforme a conveniência e oportunidade. 

Em tempo, encaminhem-se os autos para manifestação do Controle 

Interno e posterior homologação pela autoridade competente. 

 

É o nosso Parecer, salvo melhor juízo. 

Paragominas (PA), 06 de setembro de 2018.   

 
 
 

ELVIS RIBEIRO DA SILVA 
Advogado 
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