
 
 
 

Município de Aveiro 
Assessoria Jurídica 

 
PARECER 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO PE-SRP nº 028/2021 
 

 

OBJETO: FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 

ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, APARELHO MULTIMÍDIA E 

MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS NO 

MUNICÍPIO DE AVEIRO/PA. 

 

 

 

 

   Trata-se da análise final do processo licitatório para Registro de Preços para a 
eventual aquisição de material permanente, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, 
aparelho multimídia e mobiliário para atender as demandas das Secretarias e Fundos 
no Município de Aveiro-Pa. 

  Como último ato antecedente à publicação do edital, a Comissão de Licitação 

encaminhou os autos do processo licitatório à Assessoria Jurídica, para análise 

prévia dos aspectos jurídicos da minuta de edital elaborada, atendendo, assim, as 

prescrições do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 

  Com arrimo no parecer inicial, que opinou pela continuidade do certame, já 

que a documentação acostada demonstrara regularidade do procedimento, a 

Comissão de Licitação iniciou a fase externa do processo de seleção, nos termos do 

art. 4º incisos I a IV da Lei nº 10.520/02, tendo providenciado a publicação do Edital 

e convocado os interessados a apresentarem suas propostas.  

É de se ressaltar que entre o recebimento das propostas e a abertura da fase 

de lances fora observado o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis (Art. 4º, V da Lei nº 

10.520/02). 

Consoante determinação legal da Lei nº. 10.520/2020, o Edital do Pregão 

Eletrônico vem detalhando o objeto, o prazo de entrega, a fase de proposta, 

habilitação, julgamento e análise dos documentos, julgamento de recursos, 

documento aplicável, obrigações da Contratada, e disposições gerais, ou seja, 

dentro da previsão da Lei do Pregão, bem como, amparada pela Lei 8.666.  Também 

houve a publicação para garantir a publicidade dos atos, seguindo-se até a 

adjudicação. 

Houve impugnação, que foi indeferida pelo Sr. Pregoeiro. 



 
 
 

Município de Aveiro 
Assessoria Jurídica 

 
Às 09h01min do dia 26 de novembro de 2021, abriu-se a sessão pública e foi 

realizado o Pregão Eletrônico 028/2021, consoante disciplina do instrumento 

convocatório e das Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002. Passou-se à fase de lances, 

sendo declaradas vencedoras do certame ARAÚJO SILVA PAPELARIA LTDA e 

NOVO LAR MÓVEIS E ELETROS LTDA, conforme termo de adjudicação que consta 

dos autos do processo de seleção. 

Após as manifestações e dirimidas as arguições no certame, o Sr. Pregoeiro 

adjudicou os itens às empresas vencedoras.  

Razão por que esta Assessoria Jurídica   emite o seu Parecer Favorável em 

todos os atos do Processo de Licitação até o momento praticados, já que foram 

observados todos os procedimentos para assegurar a regularidade e a legalidade 

de todos os atos praticados pela Comissão no procedimento, bem como, 

encaminha ao Gestor para que realize Homologação, preenchendo assim os 

requisitos do art. 38 e incisos e do art. 43 e incisos, ambos da Lei 8.666/93 e suas 

alterações. 

Assim, ante o processamento regular deste feito, e tendo em vista o estrito 

cumprimento das Lei nº. 10.520/2002 e, subsidiariamente, da Lei nº. 8.666/93, observados 

todos os procedimentos para assegurar a regularidade e a legalidade de todos os 

atos praticados pela Comissão no procedimento, esta Assessoria Jurídica 

manifesta-se no sentido de que deva se dar prosseguimento ao processo, 

homologando-o e efetivando a contratação do licitante vencedor, observado o juízo 

de conveniência e oportunidade a ser exercido pela Autoridade superior. 

 
É o entendimento, salvo melhor juízo.  
Aveiro/PA, 29 de novembro de 2021. 

 

 

 

Wellinton de Jesus Silva 
Assessor Jurídico 
OAB/PA 31.363 
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