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PARECER JURÍDICO 

 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 03050001/2021 
 
EMENTA: PARECER CONCLUSIVO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 

DN 150 MM E 200 MM, CONFORME DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SÃO JOÃO DE PIRABAS, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, ATRAVÉS DE 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.  

 

 

À COORDENADORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS. 
 
 
 

 

I - DO RELATÓRIO: 

 
Vem ao exame dessa assessoria jurídica, o processo em referência para 

análise e parecer sobre a regularidade dos atos praticados para a realização da 

Concorrência Pública n.º 003/2021/SRP, que versa sobre o registro de preços para 

contratação de empresa especializada em perfuração e manutenção de poços 

artesianos dn 150 mm e 200 mm, conforme demanda da prefeitura municipal de São 

João De Pirabas, incluindo material e mão de obra, consoante especificações 

contidas no instrumento convocatório e demais documentos que o acompanharam. 

Considerando que esta assessoria jurídica já se manifestou a respeito da 

fase interna, esta análise, será voltada apenas para a fase externa, no caso a 

realização propriamente dita do certame. O processo foi instruído, e nele foram 

juntadas: Atas das Sessões da Concorrência Pública n.º 003/2021/SRP, documentos 

para Credenciamento, documentações de Habilitação e Proposta de Preços das 

empresas paticipantes do certame. 
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Aberto o certame e após ultrapassadas as fases, com o devido julgamento 

dos recursos apresentados, a comissão de licitação divulgou a vencedora do certame: 

 

É o breve relatório. 

 
II - DA FUNDAMENTAÇÃO 

 
Preliminarmente, cumpre ressaltar que o presente parecer jurídico visa a 

informar, elucidar, enfim, sugerir providências administrativas a serem estabelecidas 

nos atos da administração ativa. 

Cumpre esclarecer, também, que toda verificação desta Assessoria 

Jurídica tem por base as informações prestadas e a documentação encaminhada 

pelos órgãos competentes e especializados da Administração Pública. Portanto, 

tornam-se as informações como técnicas, dotadas de verossimilhanças, pois não 

possui esta Assessoria Jurídica o dever, os meios ou sequer a legitimidade de 

deflagrar investigações para aferir o acerto, a conveniência e a oportunidade dos atos 

administrativos a serem realizados, impulsionados pelo processo licitatório. 

Toda manifestação expressa posição meramente opinativa sobre a 

contratação em tela, não representando prática de ato de gestão, mas sim uma 

aferição técnico-jurídica que se restringe a análise dos aspectos de legalidade nos 

termos do inciso VI, do artigo 38 da Lei nº 8.666/93 aferição que, inclusive, não 

abrange o conteúdo de escolhas gerenciais específicas ou mesmo elementos que 

fundamentaram a decisão contratual do administrador, em seu âmbito discricionário. 

Este parecer jurídico tange-se às especificidades do caso concreto 

apresentado durante os trâmites licitatórios. Quanto à conveniência e à oportunidade 

dos atos praticados no âmbito da administração, igualmente não convém analisar 

aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativo, econômico e/ou 

discricionários, cuja avaliação não compete a esta Assessoria Jurídica. 
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Das Exigências de Habilitação 

 

Observa-se que as exigências de qualificação técnica e econômica são 

compatíveis e proporcionais ao objeto licitado, sendo que o instrumento convocatório 

exigiu apenas dos interessados os documentos relativos à habilitação jurídica, 

qualificação técnica, qualificação econômica-financeira, regularidade fiscal e 

trabalhista, de acordo com os ditames previstos no artigo 27, da Lei nº 8.666/93. 

 
Do Procedimento Licitatório 

Cumpre-nos consignar, que houve publicação dos avisos de licitação, nos 

meios oficiais, conforme exposto acima, portanto em estrita  obediência à legislação 

pertinente quanto à forma e os prazos para a realização do certame, respeitando 

assim o princípio da publicidade e de acordo com o previsto no art. 21, da Lei nº 

8.666/93. 

Ressalta-se também que foi plenamente observado o prazo mínimo para 

apresentação das propostas e de documentos de habilitação, de trinta dias, conforme 

estabelece o art. 21, § 2º, inciso II, alinea “a” da Lei nº 8.666/93. 

 

Ao final fora declarada vencedor a empresa D N COIMBRA 

PERFURAÇÕES E SONDAGENS EIRELI. 

 

III - CONCLUSÃO 

 
 

Registro, por fim, que a análise consignada deste parecer se ateve às 

questões jurídicas na instrução do processo licitatório, nos termos do artigo 38, inciso 

VI da Lei n.º 8.666/93 e alterações. Não se incluem no âmbito da análise desta 

Assessoria os elementos técnicos pertinentes à fase preparatória do certame, cuja 

exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente 

da Administração. 
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Desta feita, esta Assessoria Jurídica conclui que o procedimento 

administrativo está revestido das formalidades legais, razão pela qual, manifesta-se 

pela homologação da Concorrência Pública nº 001/2021 e adjudicação do objeto da 

licitação pela autoridade competente, nos termos do que preceitua o artigo 43, inciso 

VI, da Lei nº 8.666/93, à empresa D N COIMBRA PERFURAÇÕES E SONDAGENS 

EIRELI . 

É o parecer. Salvo melhor juízo. 

 
 
 

São João de Pirabas/PA, 23 de agosto de 2021. 
 
 
 
 
 

RAFAEL DUQUE ESTRADA DE OLIVEIRA PERON 
OAB/PA 19681 
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