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Feliz o Homem Humilde de Coração. 
 

RELATÓRIO OPINATIVO PARA APLICAÇÃO DE MODALIDADE E ANÁLISE DE 

MINUTA DE EDITAL 

 

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO SRP: 9/2020-010701 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (BANDA LARGA, LINK 

DEDICADO, VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA, COM INSTALAÇÃO INCLUSA) PARA SUPRIR 

AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI-PA. 

 

 Apresentamos manifestação prévia acerca do REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 

INTERNET (BANDA LARGA, LINK DEDICADO, VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA, COM 

INSTALAÇÃO INCLUSA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

JURUTI-PA, objetivando a emissão de Parecer Jurídico prévio aos procedimentos até então adotados 

e à minuta de edital.  

 Face às solicitações da Tesouraria e ao encaminhamento do Exmo. Presidente desta Casa 

Legislativa para abertura de procedimento licitatório em fase interna para o objeto em questão, 

tenho a me - manifestar: 

 A aquisição do material a ser licitado, destina-se ao atendimento das necessidades do poder 

Legislativo, para que possa dar continuidade inerentes a esta casa, sendo em sua maioria de uso 

contínuo, onde sua falta trará prejuízos ao bom atendimento da população, considerando  a 

crescente demanda nas diversas áreas de atuação desta municipalidade, por tanto sua contratação 

proporcionará a realização de atendimento aos programas, projetos, entre outros que necessitem 

desses produtos para sua concretização, trazendo um atendimento cada vez mais satisfatório a esta 

população, alvo dos serviços prestados pela Câmara Municipal e com isso não sofram solução de 

continuidade dos trabalhos para o atendimento da população em geral. 

Justifica-se a presente contratação tendo em vista a necessidade de registro de preço para o 

Registro de preço para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à 

internet para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Juruti, visando atender o fornecimento 

para todos os setores a ela ligados em suas atividades de rotinas, pois sem o qual poderá prejudicar 

o andamento das atividades diárias desenvolvidas. Especialmente no que se refere ao atendimento 

das normas impostas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará e pela Lei de Transparência, 

que garantem acesso à informação, dando maior publicidade aos atos do Poder Público 

A contratação do objeto será realizada através de licitação, cuja modalidade dependerá do 

valor médio levantado para o período de 12 meses, ficando sob a responsabilidade da Câmara 

Municipal de Juruti, através da Comissão Permanente de Licitação, a realização do certame 

 O quantitativo estimado foi obtido com base no consumo do ano anterior com projeção da 

demanda atual;  
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 Foram realizadas pesquisas de preço de mercado entre empresas do ramo pertinente, 

evidenciadas pelo mapa comparativo de preços, acostado aos autos, o qual estima média por itens 

unitários e também de forma global para o período pretendido; 

Em consulta, a Assessoria Contábil ratificou a existência de recursos orçamentários ao custeio da 

despesa estimada. 

 

ENQUADRAMENTO 

 A Lei 8.666 /1993 e suas alterações posteriores ao regulamentar o artigo 37, inciso XXI da 

Constituição Federal, estabelece norma gerais sobre licitações e contratos administrativos 

pertinentes a contratação de serviços e compras, locações no âmbito da esfera municipal e outros.  

A licitação como expressa o artigo 2º da Lei de Licitações destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios constitucionais e administrativos, a exemplo da legalidade e da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

 Na Lei Geral do Pregão (Lei nº 10.520/02) se exige que na fase preparatória do pregão 

deverá se basear na justificativa da necessidade de contratação pela autoridade competente. 

Juntamente com a justificativa, a unidade requisitante deverá definir de forma objetivo e 

pormenorizada o objeto a ser contratado conforme consta no Termo de Referência em anexo aos 

autos do Processo Administrativo.  

 O Pregão Eletrônico, além de mais prático, fácil, simples, direto e acessível, atinge o seu 

fim, e fim único de toda licitação, qual seja, garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, permitindo a participação de quaisquer interessados que atendam aos requisitos exigidos, 

selecionando a proposta mais vantajosa para a Administração, mediante sessão pública, por meio de 

propostas de preços escritas e lances verbais, além de ser eminentemente público e aberto, não 

resultando, desta forma, nenhum prejuízo para a Administração, optando-se, como aqui se faz, pela 

utilização do PREGÃO ELETRÔNICO. 

 

OPINO  

 Por todas as razões apresentadas em primazia ao interesse público, a comissão definiu pela 

realização de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item 

unitário, o qual será conduzido pela Pregoeira Municipal.  

Solicito análise tendo em vista os procedimentos internos realizados. E que seja elaborado parecer 

jurídico para o prosseguimento ou não do processo em fase externa. 

Segue em anexo Minuta do Edital, conforme a referida modalidade, e demais documentos 

componentes do Processo. 

 

Atenciosamente,  
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Juruti/PA, 02 de julho de 2020 

 

 

 
__________________________________________ 

Pregoeira 
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