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Processo nº. 172/2019/PMO/SEMED 

Procedência: Secretaria Municipal de Educação 

Interessado: Secretaria Municipal de Educação  

Assunto: Solicita abertura de processo licitatório para contratação de pessoa jurídica para 

prestação de serviços de transporte escolar – Análise de Minuta de Edital e Contrato.  

 

 

Senhora Pregoeira, 

I - Relatório 

Submete-se a exame e parecer desta Procuradoria o processo administrativo 

que tem como objeto contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de transporte 

escolar, por meio de embarcações, a ser executado na Zona Rural – Região de Várzea, durante 

o período do ano letivo de 2019/2020, incluindo o fornecimento de combustível, condutor, 

auxiliares e manutenção corretiva e preventiva. 

Instruem os autos do processo: Ofício nº 2.371/2019 – SEMED de Solicitação 

da Secretária Municipal de Educação e.e; Termo de Referência; Planilha de Especificações, 

Quantitativos e Preços Médios; Cotações de Preços; Termo de Reserva Orçamentária; 

Autorização para abertura do processo licitatório; Justificativa; Portaria; Autuação do 

procedimento licitatório pela pregoeira; Minuta de Edital e Anexos; Memorando nº 461/2019-

CPL solicitando emissão de Parecer Jurídico, conforme determina o art,. 38, 

parágrafo único da Lei n° 8.666/93. 

É o breve relatório. 

 

II - Análise Jurídica 

Preliminarmente, cumpre ressaltar que a análise a seguir empreendida limita-

se aos aspectos legais envolvidos no procedimento em exame, notadamente naqueles previstos 

na Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e demais legislações correlatas, não cabendo a esta 

unidade jurídica adentrar nos aspectos técnicos e econômicos, nem o juízo de oportunidade e 

conveniência da contratação pretendida. 

Ademais, toda verificação desta PJM tem por base as informações prestadas 

e a documentação encaminhada pelos Órgãos competentes e especializados da Municipalidade. 

Portanto, tomam-se as informações como técnicas, dotadas de verossimilhança, pois não possui 

a PJM o dever, os meios ou sequer a legitimidade de deflagrar investigação para aferir o acerto, 
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a conveniência e a oportunidade dos atos administrativos a serem realizados, impulsionados 

pelo processo licitatório. 

Pois bem, a Licitação, no conceito de Hely Lopes Meirelles (2009), é o 

procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta 

mais vantajosa para o contrato de seu interesse. É o procedimento administrativo utilizado 

para contratação de serviços ou aquisição de produtos pela Administração Pública direta ou 

indireta. 

O procedimento licitatório tem como objetivo a realização, na prática, dos 

princípios da Administração Pública, quais sejam: legalidade, isonomia, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e a eficiência. Oportunizando à Administração a aquisição, a venda ou 

uma prestação de serviço de forma vantajosa, ou seja, menos onerosa e com melhor 

qualidade possível. 

Nos termos da Lei nº 10.520/2002 a licitação na modalidade pregão visa à 

aquisição de bens e serviços comuns, sendo estes “cujos padrões de desempenho e qualidade 

possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 

mercado”, nele não há limites de valor estimado da contratação, além de concentrar todos os 

atos em uma única sessão, conjugando propostas escritas e os lances durante a sessão, e, por 

fim, mas não menos importante, possibilita a negociação entre o pregoeiro e o proponente que 

ofertou o menor preço o que torna o procedimento muito célere e econômico para o município. 

Assim, temos que o certame poderá ser engendrado sob a modalidade já 

referida, PREGÃO PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, 

possibilitando assim uma maior participação dos licitantes interessados, devendo-se tomar 

como parâmetro a minuta de instrumento convocatório acostada ao processo. 

Na lição do mestre acima citado, edital é o instrumento pelo qual a 

Administração Pública leva ao conhecimento público a abertura do processo licitatório, fixa 

as condições de sua realização e convoca os interessados para a apresentação de suas 

propostas. Seguindo tal entendimento podemos indicar o edital como a lei interna do 

procedimento licitatório. 

No tocante à Minuta de Edital, sucedem as seguintes recomendações: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7os
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Em primeiro lugar, recomendamos que sejam observadas as certidões que 

estejam com datas de validade próximas do vencimento, tendo em vista que, no ato de 

formalização do contrato as mesmas devem estar atualizadas. 

Em segundo lugar, recomendamos que conste no Termo de Referência o 

título “Anexo I”. 

Sobre a Minuta do Edital verifica-se o seu atendimento ao que determina o 

§2º do artigo acima, trazendo em seu anexo: “Termo de Referência; Declaração de Pleno 

Atendimento; Declaração de cumprimento ao art. 7 da CF/88; Declaração de Acordo com o 

Art. 9º da Lei 8.666/93; Declaração de Conhecimento de Informações; Modelo de Carta de 

credenciamento; Declaração de Conhecimento das informações do edital, Minuta do Contrato 

Administrativo; Modelo de proposta comercial”. 

A Minuta do Contrato atendeu a previsão dos artigos 54 a 59 da Lei n.º 

8.666/93. 

Feita as recomendações acima, verifico a conformidade do procedimento, 

edital e minuta contratual às normas da Lei n. 8.666/93 e, ainda, às regras da Lei n. 10.520/2002. 

 

III - Conclusão 

Por todo o exposto e, estando devidamente instruído, pautando-se nos 

elementos constantes nos autos, esta PJM opina pela licitude do presente procedimento, e em 

sede de juízo prévio, desde que atendidas as recomendações, pela aprovação das Minutas do 

Edital e de Contrato, em tudo coerente com o direito aplicável. 

 

É o parecer que, respeitosamente, submeto à apreciação de Vossa Senhoria.  

 

Óbidos/PA, 11 de julho de 2019. 

 

 

 

Carlos Magno Biá Sarrazin 

Advogado OAB/PA 23.273 

Decreto 022/2019 
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