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PARECER JURÍDICO FINAL 

O presente parecer recebe a seguinte ementa: 

EMENTA.: ANÁLISE DE REGULARIDADE DO 

PROCESSO Nº 202004130007-PE - PMM – 

PREGÃO ELETRÔNICO, DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MOJU - PA, PARA  A 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO 

DESTINADO A INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIOS 

COMUNITÁRIOS EM LOCALIDADES E VILAS 

RURAIS DO INTERIOR MUNICIPAL NÃO 

ASSISTIDAS POR SISTEMAS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM ATENÇÃO 

ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO 

PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO DE MOJU À 

PANDEMIA MUNDIAL DE CORONAVÍRUS 

(COVID-19). 

I - RELATÓRIO: 

A Prefeitura municipal de Moju deflagrou processo licitatório 

para a aquisição de material hidráulico destinado a instalação de 

lavatórios comunitários em localidades e vilas rurais do interior municipal 

não assistidas por sistemas de abastecimento de água, em atenção às 

ações de enfrentamento promovidas pelo Município de Moju à 

pandemia mundial de Coronavírus (COVID-19). 

Essa Procuradoria Jurídica já confeccionou um parecer 

jurídico prévio, atestando a regularidade da fase inicial do processo até 

a emissão do edital de abertura do certame. 
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A este se seguiram as etapas de publicação, aquisição de 

editais e recebimento de documentação e propostas, com o posterior 

julgamento da habilitação e das propostas do licitante. 

E, para verificação formal do procedimento licitatório 

adotado, legalidade e regularidade desta segunda fase, antes da sua 

Adjudicação, homologação e finalização o presidente da CPL solicitou 

o parecer desta Procuradoria jurídica. 

É o relatório, passamos a OPINAR. 

II - FUNDAMENTAÇÃO: 

De início, cumpre esclarecer que compete a essa 

Procuradoria, única e exclusivamente, prestar assessoria, sendo este 

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. 

Assim, a análise do presente parecer é restrita aos 

paramentos determinados pela Lei nº 8.666/93. 

Já analisados os procedimentos realizados até a 

elaboração do edital, bem assim como sua publicação no Diário Oficial 

da união e do Município. 

Marcada a abertura do certame para o dia 27 de abril de 

2020, às 10h:00min, recebeu as propostas das empresas PISO E CIA 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI; TALENTOS D`ÁGUA REPRESENTAÇÃO 
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PROJETOS ASSESSORIA LTDA; INFANTARIA COMERCIAL, no dia e horário 

designados. 

Conforme previsto no edital, na mesma data foi feita a 

análise da documentação de habilitação, julgando a comissão de 

licitação que as empresas atendiam os requisitos regulamentares, sendo 

credenciadas. 

Ato contínuo foi aberto o envelope contendo a proposta 

de preços das empresas, a comissão de licitação promoveu a sua 

classificação, declarando vencedora do certame as empresas PISO E 

CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, com o valor global de R$ 

312.265,00 (trezentos e doze mil, duzentos e sessenta e cinco reais) e 

TALENTOS D`ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA, com o 

valor global de R$ 87.478,10 (oitenta e sete mil, quatrocentos e setenta e 

oito reais e dez centavos).  

III – CONCLUSÃO: 

Ante o exposto, OPINO por HOMOLOGAR o presente 

certame tendo em vista que os valores apresentados estão de acordo 

com a exigência de preço e condições, prosseguindo-se nos ulteriores 

de direito com adjudicação; homologação; Parecer do controle 

interno; contrato; publicação. 

É o parecer que submeto, respeitosamente, para análise da 

autoridade superior. 

Moju/PA, 30 de abril de 2020. 

 

GABRIEL PEREIRA LIRA 

Procurador Geral do Município de Moju. 
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