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PARECER JURÍDICO 

 

Processo n.º 1406001/2021-PP. 

Pregão Presencial nº RP 001/2021 CMNP. 

 

“Ementa: Contratação de 

empresa/profissional especializado em 

serviços de filmagem, fotografias 

profissionais das ações do Poder 

Legislativo na sede do município e 

também na Zona Rural e Distrital, 

constando de produção e edição de 

vídeos, divulgação das matérias das 

sessões ordinárias e extraordinárias, 

materiais para divulgações nas redes 

sociais e manutenção das plataformas 

digitais da Câmara Municipal de Novo 

Progresso-PA.” 

 

I - RELATÓRIO. 

Trata-se de solicitação encaminhada a esta Consultoria Jurídica, 

nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93 c/c art. 

191, da Lei 14.133/21 (Nova Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos), na qual requer análise jurídica do Pregão Presencial 

para Contratação de empresa/profissional especializado em serviços 

de filmagem, fotografias profissionais das ações do Poder Legislativo 

na sede do município e também na Zona Rural e Distrital, constando 

de produção e edição de vídeos, divulgação das matérias das sessões 

ordinárias e extraordinárias, materiais para divulgações nas redes 

sociais e manutenção das plataformas digitais da Câmara Municipal 

de Novo Progresso-PA. 

Cabe esclarecer que, embora a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 

03/2020/TCMPA, de 15 de abril de 2020, manifeste preferência ao 

Pregão Eletrônico, por duas vezes a Câmara Municipal de novo 

Progresso tentou realizar a presente contratação através de Pregão 

Eletrônico, não obtendo sucesso, já que os participantes se 

encontravam em outro Estado, muito distantes desta cidade, sendo 
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impossível por estes, o cumprimentos do objeto a ser contratado, 

ainda mais se tratando de edições de vídeo, cujo tamanhos dos 

arquivos impossibilita as suas transferências de forma a atender os 

requisitos mínimos necessários para a Contratante, até mesmo por 

incompatibilidade com os serviços de internet prestados nesta cidade. 

Após análise da solicitação justificada (fls. 01-02), termo de 

referência (fls. 04 a 09), pesquisa de preços (11 a 13), cotação de 

preços e resumo (fls. 14 a 16), Declaração de Adequação Financeira 

(fls. 18/19), autorização da autoridade competente (fls. 20), 

designação de pregoeiro e equipe de apoio (fls. 21-23), autuação (fls. 

24), minuta do Edital (fls. 27 a 72), termo de contratos, modelos de 

documentos em anexo, estas foram aprovados por esta Assessoria 

Jurídica (fls. 73/74), a qual opinou pela legalidade da minuta de 

edital e modelo de contrato administrativo. 

O Processo foi Autuado, tendo sido realizada a Publicação do 

aviso de edital (fls. 76-121), dando-se ampla publicidade do ato no 

Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (fls. 75) e na data 

prevista 09/07/2021, houve participação da empresa, denominada 

ITALO ROMULO CONCEIÇÃO SILVA. 

A empresa foi devidamente habilitada, conforme 

credenciamento de fls. 132 – 155, cumprindo com as exigências 

mínimas à sua habilitação. 

Na ata de Pregão Presencial às fls. 156-157, os valores 

ofertados foram compatíveis com os preços de referência obtidos no 

mercado local, não ultrapassando os valores obtidos pela média 

aplicada no mercado, não havendo propostas acima de 10% (dez) 

por cento dos valores de referência. 

 

II - ANÁLISE JURÍDICA. 

Em análise aos documentos do presente Processo de Pregão 

Eletrônico, verifica-se que o procedimento licitatório cumpriu com as 

formalidades legais em conformidade com a Lei nº 8.666/1993, c/c o 

art. 191, da Lei 14.133/21 (Nova Lei das Licitações). 

Os documentos de habilitação e as propostas apresentadas se 

encontram de acordo com as exigências estabelecidas no Edital de 

Licitação e na Lei de Licitações. 
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Todos os atos praticados foram devidamente assinados e 

numerados pelos servidores competentes, conforme atos de 

Nomeação constante nos autos. 

O Procedimento Licitatório cumpre aos princípios da 

Administração Pública, já que foram observados o princípio da 

Publicidade, da Moralidade, da Probidade, da Imparcialidade, da 

Impessoalidade e da Transparência Pública, tendo o Presente 

Processo Administrativo atendido os requisitos formais, materiais e as 

normas de regência. 

 

III- CONCLUSÃO. 

Diante do exposto, esta Assessoria Jurídica opina 

favoravelmente por sua homologação. 

É o parecer. S.m.j. 

Novo Progresso/PA, 14 de julho de 2021. 

 

 
Roni Yutaka Yamaguti 

OAB/PA 12.901 
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