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PARECER JURÍDICO  

  

O presente parecer jurídico analisar a 

minuta do Edital e Minuta do Contrato 

do Pregão Presencial nº 01/2020 

Processo Administrativo 02/2020 que 

tem como objeto a Contratação de 

empresa para eventual aquisição de 

materiais de expediente e suprimentos 

de informática, para atender as 

necessidades da Câmara Municipal de 

Moju.  

  

RELATÓRIO  

  

 Trata-se de Processo Administrativo de nº 02/2020, Pregão Presencial nº 01/2020 

que tem como objeto a Contratação de Empresa para aquisição de materiais de 

expediente e suprimento de informática, para atender as necessidades da Câmara 

Municipal de Moju.  

 Por força do disposto no parágrafo único do art. 38 da lei n° 8.666/93 a Comissão 

de Licitação encaminhou para esta assessoria jurídica o Processo acima 

mencionando, contendo Minuta do edital e a minuta do contrato, documentos estes 

que serão objeto da análise deste parecer opinativo.  

 Consta do Processo justificativa, Termo de referência, referência a rubrica 

orçamentária e  saldo financeiro para pagamento das despesas, itens obrigatórios 

ao processo.  

  

DO FUNDAMENTO   

  

 Ao analisar os procedimentos até aqui existentes no processo verifica-se a 

legalidade do processo. Consta rubrica orçamentária e saldo financeiro para 

cobertura das despesas, as exigências acobertadas na minuta do edital e na 

minuta do contrato referentes às exigências legislativas licitatórias, como prazos, 

penalidades, pesquisa de mercado, documentação exigida, recursos e demais 

situações estão rigorosamente definidas e especificadas.  
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 O edital seguiu todas as cautelas recomendadas pela Lei Federal nº 10.520/2002, 

com aplicação subsidiaria da Lei Federal nº. 8.666/93, como a seguir será 

explanado:   

  

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

2. Local onde poderá ser adquirido o edital.  
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3. Local, data e horário para abertura da sessão.  

4. Condições para participação.   

5. Critérios para julgamento.   

6. Condições de pagamento.  

7. Prazo e condições para a assinatura do contrato.  

8. Sanções para o caso de inadimplemento.  

  

 A justificativa para a compra está fundamentada, o termo de referência delimitado 

com características próprias e necessárias ao objeto, minuta do edital e minuta do 

contrato com as exigências legislativas licitatórias, como prazos, penalidades, 

pesquisa de mercado, documentação exigida, recursos e demais situações que 

possam ocorrer.  

 Analisando o processo verifica-se o cumprimento das disposições do art. 15 da 

Lei 8.666/93 e as disposições específicas da Lei 10.520/2002 que em seu art. 1º 

dispõe que a modalidade da licitação poderá ser pregão para aquisição de bens 

comuns, como é no presente caso cujo objeto é a aquisição de contratação de 

empresa para eventual aquisição de materiais de expediente e suprimentos de 

informática.  

 O art. 3ª incisos I, II , III e IV da Lei 10.520/02, que regulamenta a fase 

preparatória do pregão foram cumpridos rigorosamente e estão respeitados pela 

Minuta do Edital e pela Minuta do Contrato.  
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 Dessa forma, os requisitos legais até a presente fase foram totalmente cumpridos, 

podendo o presente processo ter seguimento em sua fase externa.  

  

DO PARECER  

  

 Por todo o exposto no presente parecer, esta Assessoria Jurídica emite o parecer 

prévio (fase preparatória do processo licitatório) opinando pela sua legalidade e 

possibilidade de seguimento do processo em sua fase externa.  

  

Moju, 11de fevereiro de 2020. 

 

 

Camilo Cassiano Rangel Canto 

Assessor Jurídico da Câmara de Moju 
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