
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 
3/0001-80 

 

 
 

Rua Pinto Silva s/nº - Centro Administrativo – Cx. Postal: 3091 – Jacundá - Pará. 
Fones: 94 – 3345-1430 / 3345-1312 / 3345-1181 / 3345-1069 

PARECER TÉCNICO JURÍDICO Nº. 240/2021-PROJUD 
 

 
Convite de nº.: 01/2021-004-PMJ. 

 
 

Referência: Contratação de empresa para execução de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva de pneus, para suprir as 

demandas de frota de veículos e máquinas pesadas da Secretaria 

Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos. 

 
Interessado/Consulente: Comissão Permanente de Licitação e 

Prefeitura Municipal de Jacundá. 

 
Base Legal: Diversos Dispositivos da Lei Federal n°.: 8.666/93. 

 
Ementa: Contratação de empresa para execução de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva de pneus, para suprir as 

demandas de frota de veículos e máquinas pesadas da Secretaria 

Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos – Convite – 

Modalidade de Licitação Adequada – Minutas de Edital e Contrato em 

consonância com a legalidade – Regularidade do Certame. 

 

I – RELATÓRIO. 

Trata-se de parecer jurídico conclusivo solicitado pela Comissão Permanente de 

Licitação – CPL sobre Procedimento Licitatório na modalidade Carta Convite, que tem por 

objeto contratação de empresa para execução de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva de pneus, para suprir as demandas de frota de veículos e máquinas pesadas 

da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos. 

É o sucinto relatório. Adiante segue o opinativo. 

II – DA ANÁLISE JURÍDICA. 
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O exame desta Assessoria Jurídica se dá nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, 

Decreto 9.412 de 18 de junho de 2018 e demais normas pertinentes à espécie, subtraindo-se 

análises que importem considerações de ordem técnica, financeira ou orçamentária, 

considerando a delimitação legal de competência do cargo, com teor elucidativo não vinculativo 

da Autoridade Competente. 

Oportuno consignar que a presente análise se restringe ao atendimento das exigências 

legais do Processo Licitatório em tela. 

Atendendo às exigências legais acima transcritas, foram juntados aos autos o Termo de 

Referência dos serviços. 

Há comprovação da existência de recurso orçamentários para fazer face à despesa do 

presente objeto, bem como a prova de que a ação foi adequada ao orçamento municipal. 

O ordenador de despesas autorizou a abertura do respectivo processo administrativo, 

atendento o disposto no art. 38, caput, da Lei de Licitações e Contratos. 

Foi juntado aos autos Portaria de nomeação dos integrantes da Comissão Permanente 

de Licitação – CPL. 

A minuta do ato convocatório da licitação (Convite 1/2021-004-PMJ) foi devidamente 

aprovada pela Assessoria Jurídica, consoante determina o parágrafo único do art. 38 da Lei 

8.666/93. Consta dos autos o original do Edital do Convite 1/2021-004-PMJ. 

Foram juntadas cópias das publicações do edital resumido no Diário Oficial. Observa-

se igualmente as publicações foram feitas com antecedência mínima de 5 (cinco) dias do 

recebimento da proposta, em atenção ao disposto no art. 21, § 3º, inciso IV, da Lei 8.666/93. 

Em 9 de agosto de 2021, às 9h15min, foi realizada a abertura da sessão de recebimento 

dos envelopes de documentação e propostas de preços, tendo somente 1 (uma) empresa 

licitante: MESQUITA PNEUS RECAPAGENS EIRELI. 
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Do julgamento dos documentos de credenciamento e habilitação, a Comissão decidiu 

pela aptidão da empresa MESQUITA PNEUS RECAPAGENS EIRELI. 

Considerando somente a existência de 1 (uma) empresa para concorrer ao certame, 

passou-se a fase de abertura da proposta, sendo que a empresa licitante apresentou oferta no 

montante de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais). 

Apesar de o valor proposto estar compatível com a realidade mercadológica, a 

Comissão passou a fase de negociação verbal com a empresa licitante, tendo a empresa ofertado 

redução de 5% (cinco por cento) sobre o valor anteriormente apresentado. 

Dessa forma, foi declarada vencedora do certame a empresa MESQUITA PNEUS 

RECAPAGENS EIRELI, no valor total de R$ 156.750,00 (cento e cinquenta e seis mil reais e 

setecentos e cinquenta reais). 

Em seguida, após parecer do órgão de Controle Interno, vieram os autos para emissão 

de parecer jurídico, no qual passamos a nos deter. 

III – DO PARECER. 

O julgamento atentou à regra contida na Lei nº. 8.666/93, onde a Comissão Permanente 

de Licitação – CPL, após análise e consequente julgamento dos documentos de credenciamento, 

habilitação e propostas de preços, certificou que a empresa MESQUITA PNEUS RECAPAGENS 

EIRELI, preencheu os requisitos previstos no Edital de Licitação (Convite 01/2021-004-PMJ), 

ocorrendo que o preço ofertado encontra-se em conformidade com os preços correntes no 

mercado, deliberando pela habilitação e consequente classificação da proposta apresentada. 

Embora tenha apresentado apenas uma proposta, observa-se que a prestação de 

serviços é bem especícifa, e exige uma posição local da empresa e não regional, o que daria azo 

a uma nova convocação, dessa forma, entendendo a necessidade da admininstração, na 

contratação do objeto pretendido, bem como, atendido o quesito de economicidade, tanto na 

escolha da modalidade, quanto no preço do produto, temos por atendido os requisitos legais. 
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A análise acima evidencia que o processo licitatório está em ordem, que as disposições 

legais que regem a modalidade de licitação foram observadas e que a proposta apresentada pela 

empresa MESQUITA PNEUS RECAPAGENS EIRELI, é vantajosa para a Administração. 

IV – CONCLUSÃO. 

Diante do exposto, restrita aos aspectos jurídicos formais, tendo em vista a 

conformidade do certame com a legislação de regência, esta Assessoria Jurídica OPINA pela 

homologação do presente Processo Licitatório. 

Encaminhem-se os autos à Comissão Permanente de Licitação para conhecimento e 

adoção das providências cabíveis. Ressalta-se que a autoridade administrativa deverá zelar pela 

correta condução do processo administrativo submetido a exame, sendo de sua inteira 

responsabilidade a observância às normas legais de regência. 

S.M.J., é o parecer.  

Jacundá-PA, 27 de outubro de 2021. 

 

 

José Alexandre Domingues Guimarães 
Assessor Jurídico 

OAB/PA nº. 15.148-B 
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