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PARECER JURÍDICO 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: TP-003/2019-CPL- PMPP 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA 

QUADRA DE ESPORTE NO PORTO DA BALSA, LOCALIZADA NA 

TRANSAMAZONICA BR 230, ZONA RURAL DE PALESTINADO PARÁ/PA. 

 

 

 

EMENTA: TOMADA DE PREÇO. 

ANÁLISE. MINUTA.  

 

 

 

Submete-se a apreciação o presente processo 

relativo ao processo licitatório na modalidade Tomada de 

Preço, registrada sob o nº 003/2019-TP, cujo objeto é a 

contratação de empresa para construção de uma quadra de 

esporte no porto da balsa, conforme especificações do 

projeto básico, da Minuta de Edital e Anexos, atendendo ao 

disposto na Lei nº 8.666/93.  

 

Consta no presente certame: solicitação de 

abertura de processo licitatório; projeto básico; dotação 

orçamentária; autorização do certame; ato de designação de 

Comissão Permissão Permanente de Licitação-CPL; autuação do 

processo licitatório; projeto básico, Minuta de Edital de 

Licitação e anexos e despacho de encaminhamento dos autos à 

assessoria jurídica para análise e parecer.  

 

Deste feito passamos a analise: 

 

Inicialmente cabe destacar que a análise neste 

parecer se restringe a verificação dos requisitos formais 

para deflagração do processo administrativo licitatório bem 

como da apreciação da minuta de edital e seus anexos. 

Destaca-se que a análise será restrita aos pontos 

jurídicos, estando excluídos quaisquer aspectos técnicos, 

econômicos e/ou discricionários. 

 

Pois bem. Sabe-se o artigo 37, inciso XXI da 

Constituição Federal determina que as obras, serviços, 

compras e alienações da Administração Pública serão 

precedidas de licitação pública que assegure igualdade de 
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condições a todos os concorrentes, ressalvados os casos 

especificados na legislação. 

 

A licitação configura procedimento administrativo 

mediante o qual a Administração Pública seleciona a 

proposta mais vantajosa, caracterizando-se como ato 

administrativo formal, praticado pelo Gestor Público, 

devendo ser processado em estrita conformidade com os 

princípios estabelecidos na Constituição Federal na 

legislação infraconstitucional. 

 

No que se refere a modalidade licitatória ora em 

análise, o art. 22, § 2º da Lei 8.666/93 dispõem que Tomada 

de Preço é a modalidade de licitação entre interessados 

devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as 

condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia 

anterior à data do recebimento das propostas, observada a 

necessária qualificação. 

 

Conforme o artigo 23, inciso I, Alínea “b”, a 

Tomada de Preço é determinada em função do limite de R$ 

3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), tendo em 

vista o valor estimado da contratação.  

Desta vênia, a modalidade escolhida para o 

processo licitatório, enquadra-se perfeitamente, como 

Tomada de Preço, visto que o valor estimado do contrato é 

R$ 272.287,87 (duzentos e setenta e dois mil, duzentos e 

oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos). 

  

O art. 38, CAPUT, da Lei de Licitação dispõe que 

“O procedimento da licitação será iniciado com a abertura 

de processo administrativo, devidamente autuado, 

protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, 

a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para 

a despesa[...].  

 

Desta forma, considerando que a instauração do 

processo foi autorizado pela autoridade competente, 

encontra-se acompanhado de dotação orçamentaria, projeto 

básico, indicação sucinta do objeto, assim como consta de 

demais requisitos, está assessoria jurídica após analise de 

tais pontos, entende que o processo licitatório em questão, 

enquadra-se no dispositivo exposto acima. 

 

Quanto ao Edital, assim dispõe o art. 40 da lei 

8.666/93: 
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Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de 

ordem em série anual, o nome da repartição 

interessada e de seu setor, a modalidade, o regime 

de execução e o tipo da licitação, a menção de que 

será regida por esta Lei, o local, dia e hora para 

recebimento da documentação e proposta, bem como 

para início da abertura dos envelopes, e indicará, 

obrigatoriamente, o seguinte: 

I - objeto da licitação, em descrição sucinta e 

clara; 

II - prazo e condições para assinatura do contrato 

ou retirada dos instrumentos, como previsto no art. 

64 desta Lei, para execução do contrato e para 

entrega do objeto da licitação; 

III - sanções para o caso de inadimplemento; 

IV - local onde poderá ser examinado e adquirido o 

projeto básico; 

V - se há projeto executivo disponível na data da 

publicação do edital de licitação e o local onde 

possa ser examinado e adquirido; 

VI - condições para participação na licitação, em 

conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, e 

forma de apresentação das propostas; 

VII - critério para julgamento, com disposições 

claras e parâmetros objetivos; 

VIII - locais, horários e códigos de acesso dos 

meios de comunicação à distância em que serão 

fornecidos elementos, informações e esclarecimentos 

relativos à licitação e às condições para 

atendimento das obrigações necessárias ao 

cumprimento de seu objeto; 

IX - condições equivalentes de pagamento entre 

empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de 

licitações internacionais; 

X - o critério de aceitabilidade dos preços 

unitário e global, conforme o caso, permitida a 

fixação de preços máximos e vedados a fixação de 

preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de 

variação em relação a preços de referência, 

ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º  do 

art. 48;                         

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a 

variação efetiva do custo de produção, admitida a 

adoção de índices específicos ou setoriais, desde a 

data prevista para apresentação da proposta, ou do 

orçamento a que essa proposta se referir, até a 

data do adimplemento de cada 

parcela;                     

XIII - limites para pagamento de instalação e 

mobilização para execução de obras ou serviços que 

serão obrigatoriamente previstos em separado das 

demais parcelas, etapas ou tarefas; 

XIV - condições de pagamento, prevendo: 

a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, 

contado a partir da data final do período de 

adimplemento de cada parcela 
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b) cronograma de desembolso máximo por período, em 

conformidade com a disponibilidade de recursos 

financeiros; 

c) critério de atualização financeira dos valores a 

serem pagos, desde a data final do período de 

adimplemento de cada parcela até a data do efetivo 

pagamento;                         

d) compensações financeiras e penalizações, por 

eventuais atrasos, e descontos, por eventuais 

antecipações de pagamentos; 

e) exigência de seguros, quando for o caso; 

XV - instruções e normas para os recursos previstos 

nesta Lei; 

XVI - condições de recebimento do objeto da 

licitação; 

XVII - outras indicações específicas ou peculiares 

da licitação. 

 

 

Deste feito, entendemos que o presente edital 

indicou as exigências constantes do art. 40 da Lei 

8.666/93, bem como a documentação que os interessados 

deverão apresentar para serem considerados habilitados.  

 

Por fim, considerando que até então o 

procedimento não apresenta irregularidades que possam 

macular o certame e que a minuta do edital segue os 

preceitos legais que regem a matéria, opino pelo 

prosseguimento do processo licitatório em seus ulteriores 

atos.  

 

É o parecer, SMJ. 

 

 

 

Palestina do Pará, 09 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Mirlla Jarine Diniz de Oliveira 

Procuradora do Município 

OAB/PA 24.823 
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