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PARECER JURÍDICO 

Referência Processo administrativo: 003/2021- TP/PMB 

Processo Licitatório nº: 081002/21-PMB/SEMOVI 

Assunto Tomada de Preços 

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE 
TERRAPLENAGEM DE VIAS E ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE BONITO/PA. 

 

EMENTA: Administrativo. Licitação. Tomada de Preços.  

Contratação de Empresa Especializada para Serviços de 

Terraplenagem de Vias e Estradas no Município de 

Bonito/Pa. Artigo 22, inciso II, § 2° c/c o artigo 23, inciso I, 

alínea “b”, da Lei nº 8.666/93. Prosseguimento do Feito. 

1. Do Relatório 

Trata-se de solicitação exarada da Comissão Permanente de Licitação do Município de Bonito - 

Pa, acerca da possibilidade legal de contratação, através da modalidade de licitação de Tomada de 

Preços, com fundamento no Artigo 22, inciso II, § 2° c/c o artigo 23, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 

8.666/93, na contratação de pessoa jurídica para execução dos serviços de Terraplenagem de Vias e 

Estradas no Município de Bonito/Pa, conforme Projeto, Planilha Orçamentária e Memorial descritivo 

em anexo.  

O procedimento se iniciou por meio da Secretaria Municipal de Obras Urbanismo e Transporte 

que elaborou o respectivo termo de referência. 

A instrução processual contém os seguintes documentos principais: 

I – Solicitação de Despesa,  

II - Termo de Referência, Projetos de Engenharia, Anotação de Responsabilidade Técnica e 

Planilha Orçamentária 

III – Justificativa da Contratação, 

IV – Despacho 

VI – Despacho 
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VII – Dotação Orçamentária 

VIII – Declaração de Adequação Orçamentária 

IX – Autorização da Abertura de Processo Administrativo, Termo de Autuação 

X – Minuta de Edital e seus anexos; 

XI – Minuta do Contrato; 

É o breve relatório, passemos a análise de direito. 

2. Da Finalidade e Abrangência do Parecer Jurídico 

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no 

controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem praticados ou já efetivados. 

Nossa função é justamente apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e recomendar 

providências, para salvaguardar a autoridade assessorada, a quem compete avaliar a real dimensão 

do risco e a necessidade de se adotar ou não a precaução recomendada. 

Importante salientar, que o exame dos autos processuais restringe-se aos seus aspectos 

jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. Em relação a estes, partiremos da 

premissa de que a autoridade competente municiou-se dos conhecimentos específicos 

imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da Administração, observando os requisitos 

legalmente impostos [1]. 

Finalmente, é nosso dever ressaltar que determinadas observações são feitas sem caráter 

vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro 

da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais 

ponderações.   

Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua 

correção, se for o caso. Dessa forma, o prosseguimento do feito sem a observância destes 

apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração. 

 
1 Conforme Enunciado n° 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas da CGU/AGU, “o Órgão Consultivo não deve emitir manifestações 
conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade.” 
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2.1. Regularidade da Formação do Processo  

De acordo com o art. 22 da Lei nº 9.784/99, os atos do processo administrativo não dependem 

de forma determinada, salvo expressa disposição legal.  

Com efeito, no que pertine especificamente à licitação, bem como contratos/convênios e 

outros ajustes, o processo administrativo deverá observar as normas que lhes são pertinentes, 

iniciando-se com a devida autuação, com a correspondente protocolização e numeração, juntando-

se, em sequência cronológica, os documentos pertinentes.  

Os autos do processo submetidos à análise encontram-se regularmente formalizados em 

processo físico, em conformidade com o ordenamento jurídico aplicável.  

3. Da Fundamentação 

O presente parecer tem o intuito de atender à solicitação feita pela Comissão Permanente de 

Licitação, para análise da Minuta do Edital e seus Anexos, pertinentes ao processo de licitação a ser 

realizado na modalidade Tomada de Preços Nº 003/2021, do tipo Menor Preço Global, cujo objetivo 

é buscar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

Neste caso, a presente análise proporciona ao Setor de Licitações a fundamentação necessária 

para motivar seus atos, possibilitando a retificação de eventuais falhas, além de propiciar 

possibilidade de reaver atos irregulares ou não satisfatórios. 

O fundamento legal decorre da interpretação do artigo 38, VI da Lei 8.666/93, vejamos: 

Art. 38  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, e ao qual  serão  juntados  oportunamente:  

VI - Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou 

inexigibilidade. 

Parágrafo único: As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, 

acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas 

por assessoria jurídica da Administração. 
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A presente análise prévia almeja preservar a legalidade dos atos da Administração, impedindo 

o surgimento de situações desconexas com o regime Jurídico vigente, e que estejam amoldadas no 

padrão de probidade imposto ao Gestor público. 

As contratações firmadas pela Administração Pública são precedidas de processo licitatório, 

conforme preceitua o inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal. 

O artigo 22 da Lei 8.666/93 descreve as principais modalidades de licitação originalmente 

existentes, dando a cada uma delas particularidades bem definidas.  

Nesse sentido, o presente parecer busca traçar pontos legais a respeito da presente 

modalidade Tomada de Preço, do tipo Menor Preço Global. 

Neste sentido a própria Lei n° 8.666/93, em seu artigo 22, inciso  II,  §  2°, in verbis: 

Art. 22: São  modalidades de  licitação:  

II - Tomada de Preços 

§ 2° - Tomada de Preços 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. 

Nesta senda, foi editado o Decreto 9.412/18 (de 18 de junho de 2018) que atualiza os valores 

das modalidades previstas na Lei 8.666/93, valores estes congelados desde maio de 1998. 

Com a atualização dos limites, os incisos I e II, do artigo 23, da Lei Geral de Licitações, passam a 

ter valores estimados mais condizentes com as circunstâncias hodiernas das licitações. 

Observa-se que a referida modalidade licitatória é utilizada para a realização de obras e 

serviços de engenharia cujo teto corresponda ao valor de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos 

mil reais) e para compras e serviços até o limite de R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e 

trinta  mil reais), vejamos: 

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo 

anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o 

valor estimado da contratação: 

I - para obras e serviços de engenharia: 
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b) tomada de preços - até R$ 3.300.000,00 (três milhões e  trezentos  mil  reais). 

O valor estimado dos serviços a serem contratados é de R$ 3.299.933,86 (três milhões 

duzentos e noventa e nove mil novecentos e trinta e três mil reais e oitenta e seis centavos), 

portanto, a modalidade Tomada de Preços torna-se plenamente adequada a legalidade.  

O Edital não representa qualquer ofensa ao Princípio da Legalidade e também não há o que se 

falar em violação ao Princípio da Economicidade e Igualdade, uma vez que foi obedecido em todos os 

seus termos. 

Ao analisarmos a minuta de contrato, verificamos que estão presentes todas as cláusulas 

necessárias, elencadas pelo artigo 55 da lei 8.666/93, estando em conformidade com a Legislação em 

vigor. 

Feitas as observações pertinentes, concluímos que, do ponto de vista jurídico, prima facie, 

conforme consta nos autos, não há óbice à viabilização do presente certame licitatório pretendido, 

estando preenchidos os requisitos do artigo 40 da lei nº: 8.666/93, possuindo o número de ordem 

em série anual, a indicação do nome da repartição interessada, sendo certo, ainda, constar a 

expressa indicação da modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação. 

Diante das fases que regem o procedimento licitatório, considerando os aspectos formais do 

Edital, entendemos que tanto a Minuta do Edital quanto do Contrato atende aos Princípios 

embasadores do devido processo legal administrativo, dos Princípios da Legalidade, Impessoalidade, 

Moralidade, Publicidade e Eficiência. 

O Edital não representa qualquer ofensa ao Princípio da Legalidade e também não há o que se 

falar em violação ao Princípio da Economicidade e Igualdade, uma vez que foi obedecido em todos os 

seus termos. 

Ao analisarmos a minuta de contrato, verificamos que estão presentes todas as cláusulas 

necessárias, elencadas pelo artigo 55 da lei 8.666/93, estando em conformidade com a Legislação em 

vigor. 

Feitas as observações pertinentes, concluímos que, do ponto de vista jurídico, prima facie, 

conforme consta nos autos, não há óbice à viabilização do presente certame licitatório pretendido, 

estando preenchidos os requisitos do artigo 40 da lei nº: 8.666/93, possuindo o número de ordem 
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em série anual, a indicação do nome da repartição interessada, sendo certo, ainda, constar a 

expressa indicação da modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação. 

Diante das fases que regem o procedimento licitatório, considerando os aspectos formais do 

Edital, entendemos que tanto a Minuta do Edital quanto do Contrato atende aos Princípios 

embasadores do devido processo legal administrativo, dos Princípios da Legalidade, Impessoalidade, 

Moralidade, Publicidade e Eficiência. 

4. Conclusão 

Pelo exposto e em atendimento ao disposto no art. 38, parágrafo único2, da Lei n. 8.666/93, 

Opina-se pela possibilidade do processo de licitação na modalidade tomada de preços conforme o 

Artigo 22, inciso II, § 2° c/c o artigo 23, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 8.666/93., prosseguindo o feito 

em suas fases ulteriores. 

É o parecer. Salvo Melhor Juízo.  

Da autoridade administrativa superior. 

Bonito-Pa, 8 de outubro de 2021. 

 

Cassio Murilo Silveira Castro 

Assessor Jurídico. Oab.Pa n°: 22.474. 

 
2 Art. 38 § único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente 
examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. 


		2021-10-13T13:29:34-0300
	CASSIO MURILO SILVEIRA CASTRO




