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PARECER JURÍDICO – ASSEJUR / CMAP. 

ASSUNTO: Processo licitatório nº 9/2020-005 na modalidade pregão presencial cujo objeto 
versa sobre a aquisição de veículo automotor do tipo carro, modelo picape cabine dupla, ano 
de fabricação 2020, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Aurora do Pará 

 
Colenda Comissão Permanente de Licitação, 
Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa. 

O cerne sub examine trata-se de processo administrativo licitatório na modalidade 
pregão presencial, do tipo menor preço que, conforme requerimento apresentado pelo setor 
competente direcionado ao Presidente desta Casa a contratação de pessoa jurídica com a 
finalidade de atender as necessidades desse Poder Legislativo Municipal, o qual esta peça 
técnico - opinativa segue vazada na seguinte ementa: 

ADMINISTRATIVO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 
DO TIPO CARRO, MODELO PICAPE CABINE DUPLA – MINUTA 
DO INSTRUMENTO EDITALÍCIO – ATO CONVOCATÓRIO QUE 
SE REVESTE DAS FORMALIDADES LEGAIS – 
PROSSEGUIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. 

De início verifica-se que a minuta do edital apresentada a esta PGM/Assejur se 
reveste das formalidade tipificadas na Lei Federal nº 8.666/1993 em conjunto com a Lei 
Federal nº 10.520/2002 por tratar-se de modalidade afeta à esta legislação, qual seja, o pregão 
presencial. 

É sabido que o Edital é considerado pela melhor doutrina com a “lei do certame” e 
que, por isso, exige-se da administração todo o zelo possível durante a sua elaboração e 
publicação evitando-se previsões ambíguas e que deixem margem para a descumprimento da 
legislação de regência, seja por parte da administração, seja por parte dos licitantes. 

In casu deve-se observar que a obediência aos requisitos legais recai não somente 
no instrumento convocatório em si, mas obrigatoriamente sobre seus anexos, os quais são 
peças essenciais ao desenvolvimento e deslinde do presente feito no seio da administração 
pública. 

Ademais disso, em homenagem aos princípios da supremacia do interesse público 
sobre o privado, autotutela administrativa, eficiência, economicidade, proporcionalidade e 
razoabilidade nada impede que, ao logo da tramitação do presente feito, esta administração 
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pública – de forma fundamentada – exija dos licitantes o atendimentos de novos requisitos 
supervenientes não previstos no instrumento convocatório. 

A vista destas considerações, e analisando a documentação acostada aos autos do 
processo administrativo de licitação em epígrafe, e estando a minuta do instrumento 
convocatório e seus anexos de acordo com as previsões das Leis nº 8.666/1993 e 
10.520/2002 OPINO PELA REGULARIDADE DA MINUTA DO EDITAL E SEUS ANEXOS 
REFERENTES AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2020-005 da Câmara Municipal de Aurora 
do Pará, devendo a Comissão Permanente de Licitações proceder às medidas de praxe 
para que surtam seus efeitos legais. 

É o parecer. 

Submeto-o à apreciação das autoridades superiores por ser o mesmo meramente 
opinativo. 

Ipixuna do Pará, 30 de novembro de 2020. 

 

 

Advogado OAB/PA 16502 
Assessor Jurídico - CMAP 


		2020-11-30T16:04:37-0300
	GLAUBER DANIEL BASTOS BORGES




