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DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO 

LICITATÓRIO N. 177/2022. CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA 002/2022. CONVÊNIO 073/2022/S EDOP. 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ COM 

DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, 

CALÇADAS DOTADAS DE ACESSIBILIDADE, 

CICLOVIA E SINALIZAÇÃO VÁRIA DA 

AVENIDA MARECHAL RONDON. EDITAL E 

MINUTA DE CONTRATO. APROVAÇÃO COM 

RESSALVAS 

 

Em... 

2. Natureza do parecer. Primeiramente, deve-se salientar que o parecer ju-

rídico se aferra aos aspectos jurídicos da licitação, e não, aos técnicos. 

3. Legislação aplicável. Posto isso, porque a Lei 14.133/2020, art. 191, au-

toriza a aplicação da Lei 8.666/93, a Administração ainda pode optar pela tomada de 

preço enquanto modalidade de licitação. 

 

MINUTA DO EDITAL 
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4. Partes integrantes do edital (Lei 8.666/93, art. 40). O quadro a seguir 

discrimina que partes do edital estão presentes e que partes estão faltantes. 

 

Núm.  Item Fundamento Juízo Edital 

I Objeto da licitação, em descri-

ção sucinta e clara; 
art. 40, I SIM 3.1 

II Prazo e condições para assina-

tura do contrato ou retirada dos 

instrumentos, como previsto no 

art. 64 desta Lei 

art. 40, II SIM 22 

III Prazo e condições para execu-

ção do contrato  
art. 40, II SIM 23 

IV Prazo e condições para entrega 

do objeto da licitação 
art. 40, II SIM 30 

V Sanções para o caso de inadim-

plemento 
art. 40, III SIM 37 

VI Local onde poderá ser exami-

nado e adquirido o projeto 

básico 

art. 40, IV SIM 40.4 

VII Se há projeto executivo dispo-

nível na data da publicação do 

edital de licitação e o local onde 

possa ser examinado e adqui-

rido; 

art. 40, V SIM 40.4 

VIII Condições para participação na 

licitação, em conformidade com 

os arts. 27 a 31 desta Lei 

art. 40, VI SIM 

4, 7, 

pas-

sim 

IX Forma de apresentação das pro-

postas 
art. 40, VI SIM 10 

mailto:procuradoria@redencao.pa.gov.br


 
 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 

Procuradoria Geral do Município 

 

 
Rua Walterloo Prudente, Nº. 253, 3º Andar –Vila Paulista – Redenção /PA – CEP. 68.552-210 

E-mail: procuradoria@redencao.pa.gov.br  

Fone: (94) 3424-3578 Ramal 219 

MINUTA DO EDITAL 

Página 3 de 10 

Núm.  Item Fundamento Juízo Edital 

X Critério para julgamento, com 

disposições claras e parâmetros 

objetivos 

art. 40, VII SIM 17 

XI Locais, horários e códigos de 

acesso dos meios de comunica-

ção à distância em que serão 

fornecidos elementos, informa-

ções e esclarecimentos relativos 

à licitação e às condições para 

atendimento das obrigações ne-

cessárias ao cumprimento de 

seu objeto 

art. 40, VIII SIM 1.3 

XII O critério de aceitabilidade dos 

preços unitário e global 
art. 40, X SIM 12 

XIII Critério de reajuste art. 40, XI SIM 34 

XIV Limites para pagamento de ins-

talação e mobilização para 

execução de obras ou serviços 

que serão obrigatoriamente pre-

vistos em separado das demais 

parcelas, etapas ou tarefas; 

art. 40, XIII NÃO  

XV Prazo de pagamento não supe-

rior a trinta dias, contado a partir 

da data final do período de adim-

plemento de cada parcela; 

(Redação dada pela Lei nº 

8.883, de 1994) 

art. 40, XIV, 

a 
SIM 33.1.3 

XVI Cronograma de desembolso 

máximo por período, em con-

formidade com a 

disponibilidade de recursos fi-

nanceiros; 

art. 40, XIV, 

b 
NÃO  
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Núm.  Item Fundamento Juízo Edital 

XVII Critério de atualização finan-

ceira dos valores a serem pagos, 

desde a data final do período de 

adimplemento de cada parcela 

até a data do efetivo pagamento 

art. 40, XIV, 

c 
SIM 36.6 

XVIII Compensações financeiras e pe-

nalizações, por eventuais 

atrasos, e descontos, por even-

tuais antecipações de 

pagamentos; 

art. 40, XIV, 

d 
SIM 32.6 

XIX 
Exigência de seguros, quando 

for o caso; 

art. 40, XIV, 

e 
SIM 

7.1, 

“d”, 

III 

XX Instruções e normas para os re-

cursos previstos nesta Lei; 
art. 40, XV SIM 5.12.1 

XXI Condições de recebimento do 

objeto da licitação; 
art. 40, XVI SIM 30 

XXII No caso de licitação internacio-

nal, condições equivalentes de 

pagamento entre empresas bra-

sileiras e estrangeiras. 

art. 40, XVII PREJUDICADO  

 

5. O edital não cumpre o item XIV, pois não estabelece limite para pagamento 

de instalação e mobilização para execução do objeto, exigido no inciso XIII do art. 40 da 

Lei 8.666/93. 

6. O edital tampouco cumpre o item XVI do edital, pois não apresenta crono-

grama de desembolso, exigido na alínea “b” do inciso XIV do art. 40 da lei 8.666/93. 

7. O item XXII do checklist está prejudicado, porque não se trata de licitação 

internacional. 

8. O prazo de vigência do contrato foi fixado em 12 (doze) meses após a emis-

são da ordem de serviço (subitem 24.1).  
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ANEXOS DO EDITAL 

 

Núm. Item 
Funda-

mento 

Ju-

ízo 
Anexo 

I 

O projeto básico e/ou executivo, com todas 

as suas partes, desenhos, especificações e 

outros complementos; 

art. 40, 

§2º, I 
NÃO  

II 
Orçamento estimado em planilhas de quanti-

tativos e preços unitários 

art. 40, 

§2º, II 
NÃO  

III Minuta do contrato 
art. 40, 

§2º, III 
SIM  

IV 
Especificações complementares e as normas 

de execução pertinentes à licitação. 

art. 40, 

§2º, IV 
NÃO  

 

9. Devem ser incluídos como anexos do edital: 

9.1. O projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, 

especificações e outros complementos (art. 40, §2º, I); 

9.2. Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários 

(art. 40, §2º, II); 

9.3. Especificações complementares e as normas de execução pertinentes 

à licitação (art. 40, §2º, IV). 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

Núm. Item 
Lei 

8.666/93 

Juízo 
Cláusula 

I 
Nomes das partes e os de seus 

representantes 
art. 61 

SIM Preâm-

bulo 

II Finalidade art. 61 SIM 2 
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Núm. Item 
Lei 

8.666/93 

Juízo 
Cláusula 

III 
Objeto e seus elementos caracte-

rísticos 
art. 55, I 

SIM 
2 

IV Prazo de vigência art. 57 SIM 5 

V 
O ato que autorizou a sua lavra-

tura 
art. 61 

NÃO  

VI 

O número do processo da licita-

ção, da dispensa ou da 

inexigibilidade 

art. 61 

SIM 
Preâm-

bulo 

VII 

A sujeição dos contratantes às 

normas desta Lei e às cláusulas 

contratuais 

art. 61 

NÃO 
 

VIII 
O regime de execução ou a 

forma de fornecimento 
art. 55, II 

NÃO  

IX 

O preço e as condições de paga-

mento, os critérios, data-base e 

periodicidade do reajustamento 

de preços 

art. 55, 

III 

SIM 

 

X 

Os critérios de atualização mo-

netária entre a data do 

adimplemento das obrigações e 

a do efetivo pagamento 

art. 55, 

III 

SIM 

3-4 

XI 

Os prazos de início de etapas de 

execução, de conclusão, de en-

trega, de observação e de 

recebimento definitivo, con-

forme o caso 

art. 55, 

IV 

NÃO 

 

XII 

O crédito pelo qual correrá a 

despesa, com a indicação da 

classificação funcional progra-

mática e da categoria econômica 

art. 55, V 

SIM 

7 
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Núm. Item 
Lei 

8.666/93 

Juízo 
Cláusula 

XIII 

As garantias oferecidas para as-

segurar sua plena execução, 

quando exigidas 

art. 55, 

VI 

SIM 

9 

XIV 
Os direitos e as responsabilida-

des das partes  

art. 55, 

VII 

SIM 
8 

XV As penalidades cabíveis 
art. 55, 

VII 

SIM 
11 

XVI Os valores das multas 
art. 55, 

VII 

SIM 
11 

XVII Os casos de rescisão 
art. 55, 

VIII 

SIM 
15 

XVIII 

O reconhecimento dos direitos 

da Administração, em caso de 

rescisão administrativa prevista 

no art. 77 desta Lei 

art. 55, 

IX 

SIM 

16 

XIX 

As condições de importação, a 

data e a taxa de câmbio para 

conversão, quando for o caso 

art. 55, X 

PREJUDICADO 
 

XX 

A vinculação ao edital de licita-

ção ou ao termo que a dispensou 

ou a inexigiu, ao convite e à pro-

posta do licitante vencedor 

art. 55, 

XI 

NÃO 

 

XXI 

A legislação aplicável à execu-

ção do contrato e especialmente 

aos casos omissos 

art. 55, 

XII 

SIM 

18 

XXII 

A obrigação do contratado de 

manter, durante toda a execução 

do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assu-

midas, todas as condições de 

art. 55, 

XIII 

SIM 

8ª, §3º, 

II, “r” 
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Núm. Item 
Lei 

8.666/93 

Juízo 
Cláusula 

habilitação e qualificação exigi-

das na licitação 

XXIII Subcontratação vedada art. 72 SIM 14 

 

10. Com base no art. 61, deve ser incluído no preâmbulo: 

10.1. O ato que autorizou a lavratura do contrato; 

10.2. A sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas con-

tratuais. 

11. A cláusula quinta do contrato reporta a termo inicial, mas o subitem 14.7 

do edital indica que o termo inicial de vigência do contrato é a ordem de serviço. Por 

conseguinte, a minuta do contrato contraria o edital. Ante o exposto, ou a minuta deve ser 

adequada ao edital, ou o edital a minuta. 

12. Deve ser incluído na cláusula quinta o regime de execução do contrato, 

como exige o inciso II do art. 55 da Lei 8.666/93. 

13. Na cláusula quinta, deve ser incluídos os prazos de início de etapas de 

execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, como 

exigido no inciso IV do art. 55. 

14. A cláusula 16ª deve ser suprimida, porque não faz sentido uma cláusula 

de distrato nesse contrato. 

15. O item XIX do checklist está prejudicado, porque não se trata de licita-

ção internacional. 

16. Deve ser incluída cláusula em que conste a vinculação ao edital de lici-

tação, como exigido no art. 55, XI da Lei 8.666/93. 

 

CONCLUSÃO 

 

17. Ante o exposto, APROVO a minuta do edital desde que: 
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17.1. Seja incluído: 

17.1.1. Com base no art. 61 da Lei 8.666/93, no Preâmbulo,  

17.1.1.1. remissão ao ato que autorizou a lavratura do contrato; 

17.1.1.2. A sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às 

cláusulas contratuais 

17.2. No corpo do edital: 

17.2.1. Com base no art. 40, XIII, da lei 8.666/93, 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; 

17.2.2. Com base no art. 40, XIV, “b”, cronograma de desembolso má-

ximo por período, em conformidade com a disponibilidade de 

recursos financeiros; 

17.3. Seja anexado ao edital: 

17.3.1. O projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, dese-

nhos, especificações e outros complementos (art. 40, §2º, I); 

17.3.2. Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitá-

rios (art. 40, §2º, II); 

17.3.3. Especificações complementares e as normas de execução pertinen-

tes à licitação (art. 40, §2º, IV); 

17.4. Seja suprimido: 

17.5. Seja alterado: 

17.5.1. Todas as remissões a “tomada de preços”, já que se trata duma con-

corrência; 

17.5.2. No item 5.3, a remissão ao item 35, pois ele não trata de penali-

dade; 

17.5.3. O item 14.7 do edital para que o termo inicial corresponda ao pre-

visto na cláusula quinta da minuta com base no art. 3º da Lei 

8.666/93. 

18. APROVO a minuta do contrato desde que: 

18.1. Seja incluído: 

18.1.1. No preâmbulo: 

18.1.1.1. o ato que autorizou a lavratura do contrato, como exige 

o art. 61 da Lei 8.666/93; 
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18.1.1.2. A sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às 

cláusulas contratuais, como exige o art. 61 da Lei 8.666/93; 

18.1.2. Cláusula em que conste a vinculação ao edital de licitação, como 

exigido no art. 55, XI da Lei 8.666/93. 

18.1.3. Na cláusula quinta: 

18.1.3.1. O regime de execução a obra, como exigido no inciso II 

do art. 55 da Lei 8.666/93; 

18.1.3.2. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, 

de entrega, de observação e de recebimento definitivo, como 

exigido no inciso IV do art. 55 da Lei 8.666/93; 

18.2. Seja suprimida a cláusula décima sexta, que trata do distrato. 

18.3. Sejam alterados os percentuais das multas, pois não correspondem 

aos do edital. 

19. Além disso, o processo administrativo deve ser remetido ao Controle In-

terno, para apreciação e aprovação pela Controladoria Geral na pessoa do Sr. Sérgio 

Tavares, que opinará quanto à real necessidade deste processo administrativo, com a aná-

lise dos fatos e da documentação probante, tudo em observância aos princípios inerentes 

à Administração Pública, principalmente da continuidade que urge da necessidade de se 

licitar o objeto apresentado, além de outros princípios basilares das licitações e dos con-

tratos administrativos. 

 

 

 

Douglas Gabriel Domingues Neto 

PROCURADOR JURÍDICO 

PORT. 221/2022-GPM 
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