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Assunto: Análise da minuta do edital de registro de preço 
Procurador: Fábio Começanha de Lima 
 

EMENTA: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL 
CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, A FIM DE ATENDER AS 
DEMANDAS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO 
MUNICÍPIO DE CHAVES/PA, 

 

 

Ao Gabinete da Presidente de Comissão Permanente de Licitação 

A/C Sra. Israela Paixão Barbosa da Silva 

 

I - RELATÓRIO 

 

   Tratam os presentes autos de parecer acerca da minuta prévia 

do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico n° 012/2021 

com o escopo de confecção de material gráfico com o fim de atender as 

demandas da Prefeitura, Secretarias e fundos do Município de Chaves/Pa. 

  Este é o relatório em apartada síntese. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

 

    Encaminhado para análise desta Procuradoria em estrita 

obediência aos imperativos legais dispostos nas Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002, 

seu respectivo Decreto nº 10.024/2019. 

   O Edital do Pregão, em análise perfunctória indica em seu 

preâmbulo seu número de ordem, a repartição interessada, o regime de 

execução, o tipo de licitação, dia, local e hora em que será realizada reunião 

para abertura de propostas, lances e habilitação, indicando também seu 

objeto, elenca as condições para participação dos licitantes em 
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conformidade com a Lei de Licitações, bem como a Lei nº 10.520/2002 e o 

Decreto nº 10.024/2019. 

   Da mesma forma, no que se depreende da leitura das cláusulas 

da supracitada minuta do contrato, todas estão de acordo com as exigências 

factuais e legais, de maneira, clara e objetiva pertinentes ao objeto. 

    Pelo exposto, a minuta atende às exigências legais. 

  

  

III – CONCLUSÃO 

 

   Por todo o exposto, opino favoravelmente pela aprovação da 

minuta do edital constante dos autos, por atender às exigências das Leis nºs 

8.666/93 e 10.520/2002 e do Decreto nº 10.024/2019. 

   É o parecer jurídico, o qual submetemos a Autoridade Superior 

para apreciação, bem como tomada de decisões, sem qualquer condição 

vinculativa. 

   Chaves/Pa, 15 de outubro de 2021. 

 

 

Fábio COMEÇANHA de Lima 

Procurador Geral do Município de Chaves 

Decreto nº 385/2021 

OAB/PA 10.024 
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