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PARECER JURÍDICO – ASSEJUR / PGM / PMAP. 

ASSUNTO: Processo licitatório na modalidade convite autuado sob nº 002/2021 que visa a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 
equipamentos, estruturação e organização de eventos do Município de Aurora do Pará. 

 

Colenda Comissão Permanente de Licitação, 
Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Administração, 
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Aurora do Pará. 

Retornaram os autos do processo licitatório em epígrafe para que esta ASSEJUR 
deitasse análise de mérito acerca da legalidade dos procedimentos administrativos, o qual 
a presente peça técnico-opinativa segue vazada na seguinte ementa: 

ADMINISTRATIVO – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 
ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS – MODALIDADE 
CONVITE – MENOR PREÇO GLOBAL – PREÇOS DENTRO DA 
REALIDADE DE MERCADO REGIONAL E RAZOÁVEL ÀS 
CIRCUNSTÂNCIAS DA EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA DO FEITO. 

 

I – Considerações iniciais: 

Vieram os autos do presente processo licitatório acima ementado. Ao analisar os 
pressupostos formais, nota-se que todos foram devidamente cumpridos. 

De início observo que cabe à esta PGM/ASSEJUR e função jurídico-consultiva de 
debruçar análise sobre os aspectos legais do presente procedimento licitatório 
considerando os elementos e informações formalmente encartados nos autos sendo 
materialmente inviável ao parecerista do município atrair para si a função de fiscalização in 
loco a respeito de todas e quaisquer necessidades da administração pública municipal 
formalizadas através de procedimentos licitatório em que vier a se manifestar. 

Ademais disso, as declarações, informações e solicitações encartadas nos autos 
emitidas pelos diversos departamentos que compõem a esfera municipal são dotados de 
presunção de legitimidade – ao menos relativa – competindo ao fiscal do contrato averiguar 
e constatar se a execução do serviço licitado se encontra diametralmente atrelada às 
condicionantes informadas neste feito. Caso contrário, é poder-dever da autoridade 
fiscalizatória certificar tal incongruência e possível desvio de finalidade e, aí sim, informar a 
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Procuradoria-Geral e Controladoria Interna sobre tais fatos e a possível necessidade de 
tomada das providências legais junto aos órgãos de controle interno e externos à 
administração pública. 

Ademais, considerando ainda o fato de que esta Procuradoria-Geral e Assejur 
detém os conhecimentos técnicos limitados apenas às vicissitudes jurídico-legais que 
permeiam no seio da administração pública municipal, não há que se exigir do causídico 
parecerista a competência para opinar sobre a veracidade da necessidade pública reclamada 
pela autoridade técnica competente pela pasta que gozará da execução dos serviços que 
se objetiva contratar. Em outras palavras não cabe ao causídico decidir ou mesmo 
repreender a secretaria competente e sua assessoria técnica acerca do objeto técnico do 
serviço licitado já que se trata de área técnica completamente diversa da sua formação. 

Portanto, a presente análise jurídica versa sobre o cumprimento ou não dos 
requisitos legais essenciais à formalização do contrato administrativo. 

 

II – Da modalidade licitatória e o valor final da contratação dentro da realidade 
mercadológica – Princípio da economicidade devidamente atendido: 

Sobre este ponto há de se destacar que o valor orçado pela autoridade 
administrativa se encaixa no permissivo legal previsto para a contratação de serviços de 
locação através de carta convite. 

Ademais disso, sem prejuízo da análise de todos os aspectos que emanam do 
presente feito, existe um ponto de relevância ímpar na apreciação da legalidade: o valor 

final da contratação – menor preço – escolhido pela administração pública que, in casu, 
analisando a ata de abertura das propostas observa-se que a proposta de menor valor 
global contemplada pela Administração Pública Municipal perfaz a monta de R$ 170.001,00 
(cento e setenta mil e um reais), valor este mais baixo do que a previsão mercadológica 
orçada pela autoridade licitante, fato este que demonstra o atendimento ao primado da 
economicidade.  

 

III – Conclusão: 

A vista destas considerações, e analisando a documentação acostada aos autos 
do processo administrativo de licitação em epígrafe, esta PGM/ASSEJUR opina pela 
REGULARIDADE PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 002/2021, devendo a 
Comissão Permanente de Licitações desta Casa proceder às medidas de praxe para que 
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surtam seus efeitos legais. 

É o parecer. 

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

Aurora do Pará - PA, 16 de novembro de 2021. 

 

 

Advogado OAB/PA 16502 
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