
 
 

 
 

 

PARECER JURÍDICO 

 

 

Solicitante: Pregoeiro da Câmara Municipal de Castanhal.  

Assunto: Parecer sobre Processo Licitatório – Fase Externa. 

 

 

Processo N.º 006/006/DA/CMC/2018 

Procedimento de Licitação N.º 04/2018-CMC 

Modalidade: Pregão Presencial 

Tipo: Menor Preço 

Objeto: Contratação de empresa especializada em telecomunicações, que 

possua outorga da ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações, para 

prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP – Serviço Móvel 

Pessoal), englobando os serviços de voz e dados, com fornecimento de 

dispositivos móveis em regime de comodato, conforme especificações e 

condições técnicas constantes no Edital e seus anexos, pelo prazo de 12 (doze) 

meses. 

 

 

O Senhor Pregoeiro da Câmara Municipal de Castanhal, encaminha a 

esta Assessoria o Processo Licitatório PREGÃO PRESECIAL n.º 04/2018-CMC 

para que os procedimentos até, então, realizados sejam analisados sob o 

enfoque da legislação pertinente. 

 



 
 

 
 

Os termos a serem analisados, pela modalidade do evento – PREGÃO 

PRESECIAL n.º 04/2018-CMC – devem observar as determinações da Lei 

Federal n.º 8.666/1993. 

 

 

DA ANÁLISE 

 

Os documentos acostados ao processo em análise iniciam na solicitação 

da unidade requisitante e encerram, até o presente momento, na solicitação 

sobre parecer jurídico sobre o processo, como um todo. 

 

Os procedimentos de processos licitatórios são divididos, basicamente, 

em duas fases: a FASE INTERNA e a FASE EXTERNA. 

 

A FASE INTERNA ou a fase preparatória, que se inicia na solicitação da 

Unidade Requisitante e se encerra na elaboração do edital, já foi objeto de 

análise por esta Assessoria, que, por Parecer Jurídico anexado a este processo, 

confirmou a sua obediência à legalidade. 

 

A FASE EXTERNA ou Fase Executória, que se inicia com a publicação do 

aviso do edital e se encerra com a publicação do extrato do contrato de 

aquisição ou da prestação de serviços ou obra. 

 

É esta fase, a externa, que será objeto da presente análise. Ressalve-se, 

por oportuno, que o exame documental abrangerá do aviso de publicações até 

ao Termo de Adjudicação, bem como, a Minuta do Contrato. 

 



 
 

 
 

Confirmada por regular a fase interna, o senhor pregoeiro deu sequência 

nos outros procedimentos, sobre os quais discorreremos: 

 Da convocação: o aviso do resumo do edital foi publicado 

regularmente no Diário Oficial do Estado do Pará, em jornal de grande 

circulação (Jornal Diário do Pará), no Diário do Município de Castanhal, no 

portal da Câmara Municipal de Castanhal, no mural de licitações do TCM e no 

Quadro de Avisos da Câmara Municipal de Castanhal. 

 Cópias do edital foram disponibilizadas. 

 Houve impugnações contra os termos do edital, pela 

empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A., inscrita no CNPJ sob o n.º 

02.558.157/0001-62. 

 Na resposta a impugnação contra os termos do edital, 

corretamente, o Senhor Pregoeiro, em virtude da empresa licitante não ter 

apresentado nenhum fato relevante que determinasse a reformulação do edital 

combatido, informou do conhecimento da impugnação, negando provimento, 

mantendo assim, inalterado o referido instrumento convocatório. 

 Na sessão de abertura do processo, não compareceu 

nenhum licitante, sendo declarada licitação DESERTA. 

 O Pregoeiro após consulta a nossa Assessoria Jurídica, 

seguiu rigorosamente nossa orientação, republicando o referido edital. 

 Da convocação, republicada: o aviso do resumo do edital 

foi publicado regularmente em jornal de grande circulação (Jornal Diário do 

Pará), no Diário do Município de Castanhal, no portal da Câmara Municipal de 

Castanhal, no mural de licitações do TCM e no Quadro de Avisos da Câmara 

Municipal de Castanhal, a publicação obrigatória no Diário Oficial do Estado 

do Pará, por problemas com os provedores da PRODEPA, não foi publicado, 

inviabilizando o certame, o qual novamente teve que ser republicado. 

 Da convocação, novamente republicada: o aviso do resumo 

do edital foi publicado regularmente no Diário Oficial do Estado do Pará, em 

jornal de grande circulação (Jornal Diário do Pará), no Diário do Município de 



 
 

 
 

Castanhal, no portal da Câmara Municipal de Castanhal, no mural de 

licitações do TCM e no Quadro de Avisos da Câmara Municipal de Castanhal. 

 Cópias do edital foram disponibilizadas. 

 Não houve registros de solicitação de esclarecimentos ou 

de impugnações contra os termos do edital. 

 Na sessão de abertura do processo, apenas a empresa 

TELEFÔNICA BRASIL S.A., inscrita no CNPJ sob o n.º 02.558.157/0001-62, 

encaminhou via SEDEX, conforme rege o Edital deste Processo Licitatório, no 

Item 6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, no Subitem 6.9 “É facultada 

as licitantes a participação na licitação enviando seus envelopes 

"Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação", ambos devidamente 

lacrados, rubricados nos fechos, devidamente identificados e endereçá-

los à Comissão de Apoio. Os envelopes enviados por essa forma só serão 

aceitos pela Comissão se lhes forem entregues até o horário de 

encerramento da recepção dos envelopes, e se entregues sem qualquer 

violação de seu conteúdo”, cumprindo rigorosamente esta faculdade, 

conforme comprovam as fotos anexadas ao processo, que, não credenciou 

nenhum representante, entretanto apresentou corretamente sua proposta de 

preço; sendo classificada como vencedora do objeto em licitação. 

 Na análise documental, verificou-se que a empresa 

TELEFÔNICA BRASIL S.A., inscrita no CNPJ sob o n.º 02.558.157/0001-62, 

satisfazia plenamente as exigências relativas aos documentos de habilitação, 

que, por isto, foi julgada habilitada. 

 Não houve interposição de recurso. 

 O Pregoeiro ratificou como vencedora do referido certame a 

empresa: TELEFÔNICA BRASIL S.A., inscrita no CNPJ sob o n.º 

02.558.157/0001-62. 

 Exarou-se o respectivo Termo de Adjudicação, cujo aviso 

foi publicado no Quadro de Avisos da Câmara Municipal de Castanhal, no 

Portal da Câmara Municipal de Castanhal, no endereço eletrônico 



 
 

 
 

www.camaradecastanhal.pa.gov.br, e no Mural de Licitações do Tribunal de 

Contas dos Munícipios do Estado do Pará – TCM, no endereço eletrônico 

www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico, estando de acordo com as normas do 

TCM. 

 

Concluída a análise requerida, constatou-se que os procedimentos e atos 

adotados pelo Pregoeiro e a sua equipe obedeceram a todos os princípios legais, 

em especial, aos determinados pela Lei Federal n.º 8.666/1993, inclusive em 

relação a Minuta do Contrato, que está aprovada. 

 

Assim pelo que aflora dos termos da ata de julgamento, o Certame 

Licitatório decorreu com regularidade e legitimidade nos termos da Lei Federal 

n.º 8.666/1993 e suas alterações. Tendo o Pregoeiro e a sua equipe de apoio 

considerado vencedora do certame, a empresa: 

 

 

TELEFÔNICA BRASIL S.A., inscrita no CNPJ sob o n.º 

02.558.157/0001-62, cujo a proposta de preço findou no montante 

estimado, para 12 (doze) meses, em R$80.365,20 (oitenta mil, 

trezentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos). 

 

 

DA CONCLUSÃO 

 

Confirmada a obediência às exigências legais, damos conformidade à 

execução dos procedimentos relativos ao PREGÃO PRESECIAL n.º 04/2018-

CMC, editado pela Câmara Municipal de Castanhal, Estado do Pará. 

 



 
 

 
 

Esta assessoria manifesta-se pela Homologação do Processo Licitatório 

em tela a empresa vencedora, retornando ao Pregoeiro e a sua equipe de apoio 

para as devidas providências. 

 

É o nosso parecer. 

  

 

Castanhal – PA, 10 de maio de 2018. 

 

 

MARCELO LIMA LAVAREDA DA GRAÇA 

OAB/PA N.º 14.635 

Assessor Jurídico 
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