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PARECER JURÍDICO 03/2021 

 
 

PARECER JURÍDICO SOBRE O PROCESSO DE 
LICITAÇÃO 012021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
01/2021 CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS 
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS  PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
E DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU. 

 
 
 
 
RELATÓRIO 
 
 Veio para esta Assessoria Jurídica Processo Administrativo nº 012021, 

pregão Eletrônico nº 01/021 que visa o Registro de Preço para eventual aquisição 

de gêneros alimentícios e para análise da legalidade da fase prévia de acordo 

com o art. 38 inciso VI da Lei de Licitações. 

 Consta do Processo pedido de Abertura de abertura de processo licitatório 

para Registro de Preços de gêneros Alimentícios. Após consta termo de 

referência, Cotações enviadas por empresas (V2 Comercial, Vita Comercial e 

Totus), Mapa Comparativo de Preços, e autorização da presidência da casa para 

abertura de procedimento administrativo para realização de licitação visando 

adquirir material de expediente futuramente. Processo autuado pelo Pregoeiro.  

 Consta ainda Edital, Minuta da ata de registro de preços e minuta do 

contrato. 

 Após, por despacho do Pregoeiro o processo foi encaminhado para esta 

Assessoria Jurídica. 
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FUNDAMENTAÇÃO 

 

De início, cumpre esclarecer que compete a esta Assessoria Jurídica, única 

e exclusivamente emitir parecer meramente opinativo, sob o prisma estritamente 

jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos a conveniência e 

oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera 

discricionária do administrador público competente, tampouco examinar questões 

de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira, salvo 

hipóteses anormais.  

Dessa forma, as orientações apresentadas não se tornam vinculantes para 

o gestor público, o qual pode, de forma justificada, adotar orientação contrária ou 

diversa daquela emanada por esta Consultoria Jurídica.  

Assim, a análise do presente parecer é restrita aos paramentos 

determinados pela Lei nº 8.666/93 e outras leis que tratam de licitação. 

 Trata-se de processo licitatório pregão eletrônico tipo registro de preços 

para registro de preços de eventual aquisição de gêneros alimentícios pela 

Câmara Municipal de Moju. 

 O art. 1º da Lei 10.520/2002 estabelece que para aquisição de bens e 

serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que 

será regida por esta Lei.  

 No presente caso pode-se dizer que a aquisição de gêneros alimentícios e 

material de limpeza são considerados bens comuns, já que são objetos de fácil 

mensuração de preço no mercado geral. 

 Consta do processo minuta do edital, termo de referência e minuta do 

contrato conforme determina a lei. Os atos administrativos existentes até o 

momento constatam a legalidade do processo licitatório e sua fase interna, 

podendo, dessa forma, ter início a fase externa do presente certame. 
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DO PARECER 

 

 Por todo o exposto, essa Assessoria Jurídica, analisando somente as 

questões jurídicas do processo, relacionadas a Lei 8.666/93 e Lei 10.520/2002, 

opina favoravelmente ao prosseguimento do feito, podendo ter início a fase 

externa do certame licitatório. 

 É o parecer salvo melhor juízo. 

 

 
Moju, 10 de Fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 

CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO 

Assessoria Jurídica Câmara Municipal de Moju 
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