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PARECER Nº 0318/2021 

PARECER JURÍDICO SOBRE O PREGÃO ELETRONICO N 003/2021, 

PROCESSO ADMINISTRATICO 00120102/21 

Origem: Comissão Permanente de Licitações - PMA 

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER / SECRETARIAS E 
FUNDOS VINCULADOS A PMA. 

 

ASSUNTO: Parecer acerca da legalidade do processo administrativo de 
Licitação N. 003/2021, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO 
O FORNECIMENTO DE GAS E AGUA MINERAL QUE SERÃO DESTINADOS 
AS SECRETARIAS E FUNDOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALENQUER. 

Para exame e parecer conclusivo desta Assessoria Jurídica, a Comissão 
Permanente de Licitação submete os autos do Processo n. 00120102/21 para 
apreciação dos procedimentos adotados,para registro de preço objetivando 
fornecimento de gas e agua mineral desdinados as secretaria e fundos 
vinculados a PMA, mediante PREGÃO ELETRONICO  de Nº 003/2021-SRP,
 realizado no dia 15 de março de 2021, as 10 horas onde si logrou 
vencedora a pessoa juridica E F DA SILVA MENEZES ME, inscrita no CNPJ 
Nº24.610.604/0001-06. 

Foi juntado despacho do Senhor Prefeito Municipal datado de 04 de janeiro 
de 2021 ,solicitando cotação de preço e dotação orçamentaria com vista a 
deflagração de procedimento administratico para contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de gas e agua mineral destinadas a secretaria 
e fundos da PMA. 

Em 07 de janeiro de 2021, foi apresentada a cotação de preços pelo 
departamento de compras  

Em 08 de janeiro de 2021, foi solicitado a autorização ao Prefeito para que 
a comissao permanente de licitação ,para que promovesse as providencias 
necessarias para a contratação da referida empresa. 
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Em 11 de janeiro de 2021, foi aberto o processo Administrativo 
nº00120102/21,para fins de abertura de processo na modalidade REGISTRO DE 
PREÇOS ORIGINARIO DE  PREGÃO ELETRONICO. 

Em 24 de fevereiro de 2021 foi publicado aviso de licitação, da realização 
da licitação na modalidade pregão eletronico N°003/2021-SRP, tipo menor preço 
para registro de preço objetivando, fornecimento de Gás e Agua Mineral, que 
serão destinados as Secretarias e Fundos vinculados a PMA. 

Adiado o pregão que seria realizado no dia 03/03/2021 para o dia 
15/03/2021 em virtude de fatos supervenientes administrativos. 

Abertura de certame,Atas de propostadas apresentadas, tendo como 
vencedor a empresa  E F DA SILVA MENEZES-ME, com valor total R$ 
151.410,00 (cento e cinquenta e um mil e quatrocentos e dez) reais, 
descriminados em anexo. Apresentadas todas as documentações pertinentes 
validas e regulares. 

Todo o processo licitatorio ocorreu de acordo com o que dispoem o 
ordenamento juridico vigente, que trata especificamente da modalidade pregão 
eletronico, apresentas  as propostas com menor preço referente aos itens  Agua 
Mineral e Gás, sagrou-se vencedora a empresa E F DA SILVA MENEZES-ME, 
estando todo o certame respaldado de legalidade, nada mais tendo a ser 
acrescentado. 

Encaminhe-se esse parecer tecnico para a Controladoria Geral, para que a 
mesma formule o parecer final do presente Processo Administrativo. 

 

Contudo, levo a consideração superior. 

É o parecer. 

Alenquer- Pará, 18 de março de 2021. 

Marcos Roberto da Cunha Nadalom 

Assessor Juridico 

OAB Nº16235 
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