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MASL 

 

PARECER JURÍDICO 

 

Requerente: Câmara Municipal de Jacundá 

Ementa: LICITAÇÃO – PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS – LEI Nº 8666/93 E LEI 

Nº10520/02 – CUMPRIMENTO DO DISPOSTO 

NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 38 DA LEI 

8666/93 – LEGALIDADE.  

DA CONSULTA referente ao processo licitatório para contratação da Banca que 

organizará o Concurso Público nº 001/2019 para provimento de servidores de cargos 

efetivos. 

Trata-se de consulta formulada pela Câmara Municipal de Jacundá, a consulta tem como 

objetivo analisar a situação do processo licitatório para contratação da Banca que 

organizará o Concurso Público nº 001/2019 para provimento de servidores de cargos 

efetivos. 

A Comissão Especial do Concurso foi instituída pela Portaria nº 020/2019, ao qual possui 

atribuições legais de logística e organização, levantamento das necessidades desta Casa, 

entre outros. 

Houve reuniões, bem como, levantamento da quantidade de vagas, remuneração, cargos, 

jornada de trabalho, questões específicas referentes às provas, e disposições referentes 

ao que foi ajustado por meio de TAC. 

Através de Despacho encaminhado para elaboração de parecer à Procuradoria Jurídica, a 

fim de examinar a minuta de instrumento convocatório e anexos, para assim, dar vazão 

ao presente processo. 

DA FUNDAMENTAÇÃO  

De início, cumpre registrar que o exame realizado neste parecer se restringe aos 

aspectos formais do ato convocatório (minuta) a ser disponibilizado aos interessados, 

minuta do edital convocatório e de contrato, ora submetido a exame, na forma do art. 38, 

parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, estando excluídos quaisquer pontos sobre as 

escolhas administrativas de conveniências e oportunidades, assim como os de caráter 

técnico, econômico e/ou discricionário, cuja avaliação não compete a esta Assessoria. 

Ressalte-se, ainda, que a análise em comento toma por base os documentos e 

informações constantes dos autos concernentes ao processo licitatório, haja vista a 

presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, prestados pelos agentes 

públicos consignatários. Faz-se este esclarecimento porque o parecer jurídico, conforme 

orientação doutrinária e jurisprudencial, é ato de natureza meramente opinativa não 

vinculante, cabendo ao gestor tomar a decisão que lhe parecer mais adequada, oportuna 

e/ou conveniente. 
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A Constituição Federal de 1988 em seu art. 37, inciso XXI, determina a obrigatoriedade de 

licitação pública, para cumprir com princípios constitucionais mencionados no próprio 

caput do artigo supracitado, tais como, moralidade, legalidade, impessoalidade, entre 

outros. 

Desse modo, a Administração Pública ao necessitar adquirir produtos ou contratar algum 

tipo de serviço deve instaurar um processo de licitação, que é o instrumento legal 

colocado à sua disposição para fazer as escolhas das contratações de que necessita, 

devendo eleger, sempre, a proposta mais vantajosa ao atendimento do interesse público 

diretamente envolvido. 

Há que se ter em mente que, o art. 22 da lei nº 8.666/93, estabelece diversas 

modalidades de licitação. Posteriormente, com o advento da Lei nº 10.520/02, foi 

instituída nova modalidade, denominada de Pregão. Na presente situação, observa-se 

que a modalidade escolhida foi o Pregão, na forma Presencial. 

O pregão é a modalidade de licitação que pode ser utilizada para a aquisição de bens e 

serviços comuns, sendo este delimitado ao padrão de desempenho e qualidade que pode 

ser objetivamente definido em edital, conforme consta no art. 1º da Lei nº 10520/2002. 

Levando em consideração os termos já ajustados pelo Termo de Ajustamento de 

Conduta, a minuta do procedimento licitatório ao qual foi encaminhada a esta Assessoria 

Jurídica encontra-se de acordo com a legislação vigente, bem como os demais termos e 

modalidades formais encontram-se adequadas ao princípio da legalidade e moralidade. 

 

CONCLUSÃO  

Pelo exposto, respondendo ao questionamento formulado na consulta, entendo que, O 

procedimento licitatório encontra-se de acordo com as disposições da Lei nº 8666/93 e Lei 

nº 10520/2002, bem como atende a legalidade exigida para a realização do certame. 

É o parecer. Salvo melhor juízo. 

 
Jacundá/PA, 14 de agosto de 2019 
 
 
 
 

ANA CAROLINA BARNABÉ BARBALHO 
OAB/PA 28651 
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