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                       PARECER JURÍDICO FINAL 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SAAE. 
 
 
REQUERENTE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 
 
 
                    I- PRELIMINAR DE OPINIÃO 
 

Antes de se adentrar ao mérito do presente parecer há de 
ser verificado que a condução da análise técnico jurídica é 
vinculada à atividade prevista legalmente da função da 
advocacia, em especial conforme disposto na Lei Federal n. 
8.906/94, que estabelece o Estatuto da Advocacia e da OAB. 
 

Nesta forma, para confecção do presente instrumento, é de 
ser observada a isenção do profissional e o seu caráter 
opinativo (Art. 2o, § 3o da Lei referida), corroborado este 
entendimento pela liberdade administrativa do responsável, 
gestor, já que este poderá ou não seguir a opinião técnica 
segundo sua conveniência e finalidade. 

 
Reitera-se a liberdade de opinião do profissional, 

conforme o entendimento jurisprudencial que segue, assim como a 
desvinculação do profissional à opinião, cabendo ao gestor sua 
vinculação ou não, conforme sua conveniência. 

 
O presente parecer, por essência, é um instrumento de 

opinião não passível de vinculação à decisão da administração 
pública, assim entende a jurisprudência: 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADVOGADO 
PARECERISTA. SUPOSTO CRIME EM PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO. ART. 89, CAPUT, DA LEI 
8.666/93. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO 
PENAL. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA D EINDICAÇÃO 
DO DOLO NA CONDUTA DO CAUSÍDICO. ORDEM QUE 
DEVE SER CONCEDIDA. 1. Não se 
pode deixar de considerar que sendo o ato 
do parecerista um ato opinativo, a 
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manifestação jurídica não se constitui como 
ato administrativo em si, podendo apenas 
ser usada como elemento de fundamentação de 
um ato administrativo posteriormente 
praticado. 2. Precedente: STF - MS 24.631-6 
- DISTRITO FEDERAL - Relator (a): Min. 
Joaquim Barbosa - Julgamento: 09/08/2007 - 
Órgão Julgador: Tribunal Pleno - 
Publicação: DJ 01- 02-2008. 

O objeto do presente parecer encerra o exame dos atos 
realizados no procedimento interno de apuração da presente 
licitação para devida análise quanto aos eventos ocorridos. 
Assim, excluindo-se os elementos técnicos e econômicos que 
embasaram o jurídicos dos autos. 

 
Neste sentido cabe a ressalva técnica que ao gestor 

público é livre a condução da Administração Pública, 
subordinando-se, contudo, às vertentes das normas de regência, 
em especial, os Princípios Constitucionais do Direito 
Administrativo. Sem desclassificar a presente peça como opinião 
técnica quanto à regularidade legal do procedimento, 
desvinculadas das finalidades que os justificam e tendo por 
base o próprio procedimento, incluso as declarações, 
autorizações, determinações e demais atos nele presentes. 
Cabendo ao gestor proceder aos demais atos conforme sua 
conveniência. 
 
 
                        II – RELATÓRIO: 
 

Submete-se à análise jurídica desta Assessoria Jurídica o 
Processo Administrativo n° 002/2021,Processo Licitatório na 
modalidade de Carta Convite nº 1/2021-001, cujo objeto está 
acima descrito. Os autos foram regularmente autuados pela 
Comissão Permanente de Licitação O procedimento adotado é o 
correto e atende aos mandamentos, princípios e diretrizes da 
Lei n° 8.666/93. 

O  Instrumento  Convocatório  com  seus  Anexos  encontra-
se acompanhado do pertinente Parecer Jurídico desta Assessoria. 

  
Com seus Anexos, o instrumento convocatório fora 

devidamente publicado em 22 de abril de 2021, tendo sido 
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convidadas três empresas a disputarem o certame, conforme se 
denota dos recibos de convite em anexo, datados do mesmo dia 
acima declinado, bem como do comparecimento à reunião de 
abertura dos envelopes. 

Conforme se denota da Ata da Reunião, estiveram presentes 
os concorrentes MULTI POÇOS E BOMBAS LTDA ., HIDRO ARAGUAIA 
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA., T.P.A PERFURAÇÕES LTDA. 

Com três participantes, deu-se inicio à habilitação e 
abertura dos envelopes. 

Os documentos foram devidamente apresentados e sua 
veracidade verificada pelo senhora Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação. 

Os três concorrentes foram classificados, com todos os 
documentos hábeis, sendo assim consideradas habilitadas a 
oferecerem seus preços. 

Segundo se denota da Ata, as empresas apresentaram os 
seguintes preços globais: MULTI POÇOS E BOMBAS LTDA.,R$ 
171.430,00; HIDRO ARAGUAIA CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 
LTDA., R$ 175.830,00; e, T.P.A PERFURAÇÕES LTDA., R$ 
174,550,00; tendo sito declara vencedora do Processo 
Licitatório, Modalidade Carta- Convite n° 01/2021-001, a 
empresa MULTI POÇOS E BOMBAS LTDA., a um valor global de R$ 
148.978,00 (cento e setenta e um mil quatrocentos e trinta 
reais). 

No ato, foi questionado pela Senhora Presidente se todos 
os concorrentes abriam expressamente mão do prazo recursal, 
sendo dito por todos que sim; ou seja, todos se manifestaram 
declinaram do referido prazo. 

  
Desta forma, encontra-se o Processo Licitatório aguardando 

este Parecer Jurídico para, após, ser homologado, adjudicado e 
expedida ordem de serviço para início dos trabalhos e 
assinatura do respectivo Contrato Administrativo. 

  
Mérito: 

  
No mérito não há muito o que se comentar. 
Em apertada síntese, o processo licitatório ora analisado, 

encontra-se em perfeita consonância com os mandamentos legais, 
estando apto a produzir seus efeitos legais e jurídicos. 
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Todo o procedimento fora conduzido observando 
integralmente a legislação pertinente, conforme o mandamento da 
própria Constituição da República. 

 
CONCLUSÃO: 
 
Por todo o exposto, e após exauriente exame de todo o 

procedimento da Carta-Convide n° 01/2021-001, a mesma encontra-
se apta a produzir seus legais efeitos, devendo ser homologada. 

Assim, opino pela completa LEGALIDADE indicando pelo 
prosseguimento do feito, com assinatura do Contrato, cujo 
extrato deve ser publicado, na forma da praxe da Casa e 
expedição de ordem de serviço. 
É o parecer, salvo melhor consideração da Diretora Presidente. 
 

Rondon do Pará-PA, 26 de maio de 2021. 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNADO TAVARES OLIVEIRA 
                      OAB/PA nº 13.880 
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