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PARECER Nº 32/2019/PGM-PMB. 

 

EMENTA: Administrativo. Processo de 

Licitação. Contratação de Empresa para 

o fornecimento de gás liquefeito de 

petróleo (recarga e vasilhame) para 

atender as demandas da Prefeitura, 

Secretarias e Fundos Municipais. Tipo 

Pregão Eletrônico. Parecer Prévio. 

 

 

RELATÓRIO 

 

As secretarias de Trabalho e Promoção Social; de Educação; de Saúde; de 

Administração (Departamento de Planejamento) solicitaram a Prefeitura 

Municipal fosse deflagrado licitação para aquisição gás liquefeito recarga e 

vasilhame, constando no processo o termo de referência, com justificativa, dos 

pedidos de cada secretaria (fls. 08/09). 

Cotações (pesquisa de preços) fls. 11/13. Mapa de Preço fls. 14. Relatório 

Levantamento de Preços fls. 15. Despacho solicitando dotação orçamentária fls. 

16. Declaração de dotação orçamentária fls. 17/18. Declaração de Adequação 

orçamentária e disponibilidade financeira fls. 19. Relatório opinativo fl. 23.  

Minuta do Edital analisado constante de fls. 30/45, assim como o anexo I 

- termo de referencia (46/48) e anexo II - minuta do contrato (fls. 49/53). 

O processo veio para esta procuradoria para parecer prévio, sendo o 

acima o relatório necessário. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

A fase preparatória do Processo de licitação de Pregão Eletrônico está 

regulada no art. 3 º incisos I, II, III e IV da Lei 10.520/2002 e foi devidamente 

cumprida até o momento pelo que consta do processo. 

Os arts. 14 e 38 da Lei de Licitações nº 8.666/1993 também aplicada ao 

pregão eletrônico em alguns pontos foram devidamente observados no 



presente processo, pelo que assim pode ter seu prosseguimento em sua fase 

externa. 

 

PARECER 

 

Com base na fundamentação acima e como todos os requisitos legais 

foram cumpridos no presente processo licitatório em sua fase preparatória, esta 

Procuradoria opina pela legalidade dos trâmites e pelo prosseguimento do feito 

podendo ser iniciada sua fase externa nos termos legais. 

É o parecer.  

Bujaru(PA), 28 de Junho de 2019. 

 

 

 

 

CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO 

PROCURADOR MUNICIPAL 
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