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PARECER JURÍDICO – CONCLUSIVO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº-001/2018 

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

OBJETO: Contratação de Empresa especializada em prestação de serviço 

de Link dedicado de até 10 MBS de acesso à internet. 

 

Trata-se de Processo de Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL - 
N PP 001/2018-CMP, para contratação de Pessoa Jurídica com vistas ao 

fornecimento de serviço de Link dedicado de até 10 MBS de acesso à internet. 

 

1. FASE PREPARATORIA: 
O processo Licitatório em tela cumpriu todas as etapas da Fase 

Interna/preparatória, como: Ato de designação do Pregoeiro e sua 
equipe de apoio; Motivação; Cotação, Previsão Orçamentaria; 
Autorização superior para iniciar o processo licitatório; Edital do 

certame, Parecer Jurídico e a consequente Publicação no DOE para 
início da fase externa. 
 

2. FASE EXTERNA: 
Iniciada a Fase Externa, não consta nos autos a comprovação/protocolo 

de retirada do Edital. Mas, uma única empresa participou da primeira 
reunião para credenciamento, recebimento e abertura de proposta – 
realizada em 02/03/2018.  

 
Tendo em vista a participação de uma única empresa, ALTERNATIVA 

TELECOM EIRELI –ME, o Pregoeiro passou para a fase de negociação, 
em face do valor proposto pela única empresa participante do processo, 
está muito acima do preço médio cotado pela Comissão de Licitação. 

Tendo como referência o preço de R$-1.736,11 (um mil, setecentos e 
trinta e seis reais e onze centavos) e o preço proposto de R$-2.200,00 
(dois mil e duzentos reais), tendo sido aceito pelo único participante 

uma redução de R$-200,00 (duzentos reais). Com alegação de que, 
quando da cotação de preço, não foram especificados todos os serviços 

conforme consta no Termo de Referência, o que foi aceto pelo pregoeiro. 
Ficando o valor de R$-2.000,00 (dois mil reais). 
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Não foram apresentadas impugnações nem recursos presente licitação. 

 
3. DAS RECOMENDAÇÕES: 

 
3.1. Que o processo seja organizado e numerado suas páginas de 

acordo com o acontecimento dos fatos.  A ata antecede os 

documentos de credenciamento, proposta de preço e habilitação;  
3.2. Que seja observado e consignado o protocolo de retirada do edital; 

3.3. Que seja retificado o ATESTADO DE VISTORIA TECNICA, que 
deve ser em papel timbrada da Câmara Municipal, ou seja, de 
quem tem a competência de atestar a vistoria; 

3.4. Que seja solicitado da empresa vencedora a CARTA DE 
ADIMPLENCIA, prevista na letra “b”, do item “7.1.3” do edital do 
certame; 

3.5. Que seja notificada a empresa vencedora, para justificar através 
de documento, quais as especificações que constam no Termo de 

Referência, as quais não foram mencionadas por ocasião da 
cotação de preço de referência. Tendo em vista, que a mesma 
apresentou cotação de preço, no mesmo valor apresentado no 

certame, sem que tivesse conhecimento, naquele momento, do 
Termo de Referência do certame. 

 
4. DO PARECER. 

 

Diante do exposto, não havendo recursos interpostos, não tendo sido 
constatado qualquer falha legal que possa ocasionar a nulidade do 
processo, recomendo que sejam saneadas todas as falhas formais 

elencadas no item 3 deste Parecer, especialmente, a justificativa 
expressa, que possa embasar o ACEITE do Pregoeiro do valor acima do 

preço médio cotado durante a fase interna do processo. Que após 
adjudicado pelo competente Pregoeiro e com PARECER FAVORÁVEL 
DO CONTROLE INTERNO, seja encaminhado para autoridade 

superior HOMOLOGAR o certame e determinar as providencias 
legais e necessárias para contratação e execução do objeto 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL - N PP 001/2018-CMP.  

É o nosso Parecer, salvo melhor juízo. 
 

Paragominas (Pa), 02 de março de 2018. 
 
 

 
ELVIS RIBEIRO DA SILVA 

Advogado 
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