
ESTADO DO PARÁ 
Prefeitura Municipal de Pacajá 

´´Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo ´´ 

Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro: Novo Horizonte, CEP: 68.485-000, Pacajá-PA 

DA: ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 
PARA: SETOR DE LICITAÇÕES  
REF.: Tomada de Preços Tipo Menor Preço Global nº 005/2021.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A IMPLATAÇÃO DA 
PRAÇA DO BAIRRO ALTO BONITO NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ – PA, 
CONTENDO QUADRA POLIESPORTIVA COM ALAMBRADO, BANHEIRO 
PUBLICO, PLAYGROUND E 3 QUIOSQUES. 
 
 

EMENTA: Direito Administrativo. Prefeitura Municipal 
de Pacajá. Processo Licitatório Tomada de Preços – 
Tipo Menor Preço Global. Parecer Final. 

 
 
PARECER FINAL – ASSEJUR 
 

Recebe esta Assessoria Jurídica pedido de Parecer Final encaminhado 
por Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL do Município de 
Pacajá, referente a legalidade da realização do processo licitatório modalidade a 
Tomada de Preços nº 005/2021-PMP, que tem como objeto a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A IMPLATAÇÃO DA PRAÇA DO 
BAIRRO ALTO BONITO NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ – PA, CONTENDO 
QUADRA POLIESPORTIVA COM ALAMBRADO, BANHEIRO PUBLICO, 
PLAYGROUND E 3 QUIOSQUES. 

 
Vieram os autos para análise final de legalidade para fins de 

Adjudicação do Processo Licitatório, após a realização de todas as fases que 
competiam legalmente, restando à adjudicação do processo e sua 
homologação cabível a autoridade competente. 

 
É o sucinto relatório. 

 
Da análise do processo: 
 

Ressalta-se, inicialmente, que o presente parecer jurídico é meramente 
opinativo, com o fito de orientar as autoridades competentes na resolução de 
questões postas em análise de acordo com a documentação apresentada, não 
sendo, portanto, vinculativo à decisão da autoridade competente que poderá 
optar pelo acolhimento das presentes razões ou não. 

 

Cumpre destacar que cabe a esta Assessoria Jurídica se ater apenas ao 
prisma estritamente jurídico, não lhe sendo atribuída análise concernente à 
conveniência e oportunidade administrativa, tampouco a análise de 
quantitativos e aos valores estabelecidos pelos licitantes no processo 
licitatório. A apreciação jurídica se dá, portanto, tão somente às questões de 
legalidade dos atos administrativos que precedem a solicitação do parecer 
jurídico. 

 
O aviso da licitação foi devidamente publicado em Diário Oficial e em 

jornal de grande circulação. Observa-se também que a exigência, gizada no 
artigo 21, § 2º, III, da Lei 8.666 de 1993, quanto ao prazo mínimo de 
publicação entre a disponibilização do  edital e a abertura do certame foi 
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deveras obedecida. 
 
Compareceram ao certame as empresas L. DA SILVA  DOS ANJOS 

CONSTRUTORA EIRELI, inscrita na CNPJ nº 13.773.721/0001-86, F. S 
OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA-EPP, inscrita na CNPJ nº 11.438.420/0001-
70 e PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
41.146.563/0001-70, tendo sido ambas consideradas habilitadas pela 
Comissão Permanente de Licitação e a Empresa PAULO PEREIRA DE 
OLIVEIRA EIRELI declarada vencedora, com a oferta no valor total de R$ 
1.287.661,96 (Um milhão duzentos e oitenta e sete mil seiscentos e sessenta 
e um reais e noventa e seis centavos). 

 
Sendo assim, considerando que a lei de licitações aponta como vencedor 

do certame aquele que apresentar proposta de acordo com as especificações 
do edital e que ofertar o menor preço, o que foi atendido protamente pela 
concorrente, entende-se que a partir da tramitação ocorrida, pugnamos no 
sentido de que o presente processo está apto a ser devidamente adjudicado 
na forma da lei, sagrando-se vendedora do certame a Empresa PAULO 
PEREIRA DE OLIVEIRA EIRELI.  

 
Por fim, pelo acima exposto, tem-se que o presente Processo Licitatório 

analisado atendeu a todos os requisitos para sua validade, previstos na Lei 
8.666/93, segundo demonstram os documentos constantes neste processo. 
Assim, como dito alhures, não se constatam óbices jurídicos quanto a sua 
adjudicação e posterior homologação. 

 
Da conclusão: 
 
Considerando que a homologação é o ato de controle da regularidade de 

todo o procedimento realizado como condição de validade da contratação, pelo 
qual se põe fim ao processo, e considerando ainda que nenhuma ilegalidade foi 
constatada na análise efetuada por esta ASSEJUR, pugnamos pela 
homologação do processo em testilha e adjudicação de seu objeto, cabendo, no 
entanto, à autoridade competente, a avaliação quanto à oportunidade e 
conveniência. 

 
É o parecer, 

 
S. M. J.  

 
Pacajá/PA, 06 de janeiro de 2022. 

 
 
 

 
MANUEL CARLOS GARCIA GONÇALVES 

Assessor Jurídico 
OAB/PA nº 6492 
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