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PARECER JURÍDICO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N 001/2018. 

ASSUNTO: EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL - N PP 001/2018-CMP. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINK 
DEDICADO DE 10Mbps, VIA RÁDIO OU FIBRAÓPTICA, COM CESSÃO 

GRATUITA DE EQUIPAMENTOS (COMODATO), ACESSO DISPONÍVEL 
DURANTE 24 HORAS ININTERRUPTAMENTE, PARA ATENDER A CÂMARA 
MUNICIPAL DE PARAGOMINAS DURANTE O EXERCÍCIO DO ANO DE 

2018. 

Trata-se de Processo de Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL - 
N PP 001/2018-CMP, para viabilizar a contratação de Pessoa Jurídica com 
vistas ao fornecimento de serviço de acesso a internet, por meio de link 

dedicado de 10Mbps, para atender as necessidades da câmara de 
Paragominas durante o exercício de 2018. 
 

O Processo Licitatório em apreciação foi motivado por expediente do Secretário 
Geral dessa Câmara Municipal à Presidente da Casa, expondo as estimativas 

das necessidades da Câmara até o final do exercício de 2018. O que foi acatado 
pela mesma que determinou início de processo para atender tal demanda.  
 

Ato continuo, foi atestado a existência de dotação orçamentaria para garantir 
o cumprimento das obrigações futuras em decorrência de tal procedimento. 

 
Os termos do edital que foi encaminhado para análise desta Assessoria 
Jurídica, apresenta uma série de problemas de ordem técnica/redação (texto 

com possibilidade de dupla interpretação, padecendo de objetividade e clareza 
das regras do certame, como se não bastasse, sofre de organização, inclusive 
com citação de itens não existentes. Desta forma, optamos por apresentar 

uma minuta de edital que atende todas as disposições legais, com objetividade 
do texto e clareza das regras norteadoras do certame, seguiu todos os 

requisitos legais previstos na Lei Federal nº-10.520/2002, com aplicação 
subsidiaria da lei Federal nº-8.666/93, nos seguintes termos: 
 

1. Definição do objeto de forma clara e sucinta, sem especificações 
exageradas; 

2. Indicando local onde poderá ser adquirido o edital, bem como, local e 
data para abertura do certame; 

3. Condições de Participação; 

4. Critério de Julgamento; 
5. Condição de Pagamento; 
6. Prazo e condições para assinatura do contrato; 

7. Obrigações das Partes; 
8. Sanções para casos de inadimplemento; 
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9. Outras especificações ou peculiaridades inerentes ao certame. 
 

Desta forma, uma vez observado todas as disposições legais, não vislumbro 
nenhum óbice que possa ensejar à sua nulidade, razão pela qual OPINO PELO 
PROSSEGUIMENTO DO CERTAME OBSERVADO A MINUTA DO EDITAL 

EM ANEXO A ESTE PARECER, devendo a Comissão observar ainda, o 
cumprimento dos requisitos legais para iniciar a fase externa do processo e ao 
final, retorne para manifestação conclusiva e posterior homologação pela 

autoridade competente. 
É o nosso Parecer, salvo melhor juízo. 

Paragominas (Pa), 07 de fevereiro de 2018.   
 
 

 
 

ELVIS RIBEIRO DA SILVA 
Advogado 
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