
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 
Procuradoria Geral do Município 

 

 
Rua Walterlo Prudente, nº253 – Jardim Umuarama – Redenção – Pará. CEP. 68.550-000 

Tel.: (094) 3424-8780, 3º Andar 

 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

PARECER/ Nº 550/2022              

Redenção-PA, 27 de novembro de 2022.  

 

ORIGEM: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer. 

REFERÊNCIA: Memorando no 670/2022  

REQUERENTE: Departamento de Licitação  

ASSUNTO: Parecer Jurídico para Aprovação de Minuta de Edital e seus Anexos. 

PROCURADOR: Diogo Sousa de Melo  

 

EMENTA: PROCESSO LICITATÓRIO: 206/2022. TOMADA 

DE PREÇO nº 026/2022, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E REFORMA DE PISO 

EM GRANITINA NAS UNIDADES DE ENSINO NO 

MUNICIPIO DE REDENÇÃO PA. PROVENIENTE DO 

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB- ANÁLISE DE 

MINUTA DO EDITAL CONVOCATÓRIO –LEI FEDERAL N° 

8.666/93 - REGULARIDADE DA MINUTA DO EDITAL E 

ANEXOS 

 

 I. DOS FATOS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS  

 Trata-se de pedido de parecer jurídico inicial quanto à possibilidade de abertura 

do PROCESSO LICITATÓRIO 206/2022, TOMADA DE PREÇOS 026/2022, em que o 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, pleiteia como objeto “CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E REFORMA DE PISO EM GRANITINA 

NAS UNIDADES DE ENSINO NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PA. PROVENIENTE DO 

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE 

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB”, adotando-se o 

critério de julgamento do “MENOR GLOBAL”. 

 No corpo do edital especificara-se todas as regras e requisitos de participação, 

habilitação e contratação, com base nos anexos entre os quais contém o termo de 

referência e minuta do contrato administrativo a ser firmado.  
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 Outrossim, compõem o edital licitatório os seguintes anexos:  

I - CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; 

II - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; 

III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO COM DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 

IV - DECLARAÇÃO QUE RECEBEU TODOS OS DOCUMENTOS; 

V - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL; 

VI - PLACA DA OBRA; DE SINALIZAÇÃO. 

VII - MINUTA DO CONTRATO; 

VIII - DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO. 

IX - DECLARAÇÃO ATESTAR QUE OS MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS 

NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DE SUAS RESPONSABILIDADES ESTARÃO 

DISPONÍVEIS; 

X  - DECLARAR FORMAL DE QUE, CASO A LICITANTE SEJA VENCEDORA, 

REALIZARÁ OS SERVIÇOS PELO PREÇO QUE ESTÁ NA PLANILHA ORÇAMENTARIA 

E QUE OS PROFISSIONAIS TÉCNICOS, OS MESMOS EXERCERÃO DIRETAMENTE 

SUAS ATIVIDADES NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS;  

 

 Por fim, também fora enviada junto ao edital e seus anexos as justificativas e 

cotações de preços da secretaria demandante, demonstrando a necessidade da prestação 

dos serviços gráficos, seus quantitativos, suas dotações orçamentárias. 

 Eis o necessário a relatar. 

II. DO FUNDAMENTO JURÍDICO  

OBRIGATORIEDADE DO PARECER JURÍDICO 

Primeiramente, o exame jurídico prévio das minutas de editais de licitação, 

bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes de que trata a Lei 8.666/93, 

art. 38, par., é restrito à parte jurídica e formal do instrumento, pois não abrange sua parte 

técnica (TOLOSA FILHO, Benedito de. Licitações: Comentários, teoria e prática: Lei nº 

8.666/93. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 119). Portanto, não é ato de gestão, mas, 

aferição técnico-jurídica restrita à análise dos aspectos de legalidade nos termos da Lei 

8.666/93, art. 38, VI. 

Por isso, a manifestação da Procuradoria toma por base as informações 

prestadas e documentação encaminhada pelos órgãos competentes e especializados da 

Administração Pública. Conforme o princípio da presunção de veracidade, as 

informações técnicas são tomadas como dotadas de verossimilhanças, pois a Procuradoria 
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Jurídica não possui o dever, os meios, nem a legitimidade de deflagrar investigações para 

aferir o acerto, a conveniência e a oportunidade dos atos administrativos a serem 

realizados, impulsionados pelo processo licitatório. 

Enfim, a presente manifestação é posição meramente opinativa sobre a licitação 

em questão, o parecer jurídico visa a informar, elucidar, sugerir providências 

administrativas a serem estabelecidas nos atos da Administração. 

 Assim, sigamos com a análise e fundamentação e opinião jurídicas.  

II.1. DA MODALIDADE LICITATÓRIA  

A Constituição da República obrigou os entes federativos a licitação como meio 

privilegiado da celebração de contratos com o Poder Público (art. 37, XXI) e reservou à União 

a competência legislativa sobre suas modalidades (art. 22, XXVII), que a exerceu na Lei 

8.666/93, instituindo a modalidade de tomada de preço, que, porém, será revogada no 

próximo ano pela Lei 14.133/21, art. 193, II, mas, até lá, a Lei 8.666/93 pode continuar sendo 

aplicada por disposição da lei nova, art. 191. 

Então, como a Lei 8.666/93 foi eleita a regente do procedimento licitatório em 

exame no edital, a tomada de preços ainda pode ser adotada. Contudo, seu valor máximo 

deve ser R$ 3.300,00 (três milhões e trezentos mil reais) para obras e serviços de engenharia 

ou R$ 1.430.000,00 (um milhão quatrocentos e trinta mil reais) para demais compras e 

serviços (Lei 8.666/93, art. 23, I e II, c.c. DF 9.412/2018, art. 1º, I, b, e II, b).  

  Ora, a obra da licitação sob exame tem valor orçado de R$ 726.790,00(setecentos 

e vinte seis mil setecentos e noventa reais), nos termos do item 9.3 do edital. Logo, para poder 

empregar a modalidade tomada de preços seu objeto tem de ser uma obra ou serviço de 

engenharia, o que é evidente, pois se trata de reforma de piso de unidades escolares 

municipais. 

O tipo de licitação adotado foi o menor preço global (edital, item 1.1). 

II.2. DO EDITAL DO CASO CONCRETO  

 A análise de edital e de contrato será conduzida à luz da legislação aplicável ao 

presente caso, ou seja, a Lei 8.666/93 combinada com a Lei 10.520/2002.  

 Importante ressaltar que esta Procuradoria Jurídica se atém, tão-somente, a 

questões relativas à legalidade, ressalvando, portanto, que todo o procedimento deverá 
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observar a legislação supracitada, principalmente no tocante a prazos e atos essenciais, 

não nos competindo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação e 

da discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parâmetros dos bens/serviços 

entendidos como necessários, bem como a forma de execução. 

 O art. 40 da Lei nº 8666/93 estabelece critérios mínimos de exigências que 

deverão ser contemplados no edital, além da Modalidade e Critério de Julgamento que já 

foram mencionados anteriormente.  

 Analisando o Preâmbulo do Edital verificou-se que este atende a todas as 

exigências do caput do artigo 40 da Lei 8.666/93, pois informa, com clareza e 

objetividade, o número de ordem em série anual, a modalidade de tomada de preço como 

sendo a adotada por este edital. Faz, ainda, menção à legislação aplicável ao presente 

edital, indica a data, horário e portal presencial onde serão recebidos a documentação e 

propostas.  

 Prosseguindo a análise, verificamos que a Minuta destaca com clareza o objeto 

desta licitação, qual seja, “contratação de empresa de engenharia para execução e reforma 

de piso em granitina nas unidades de ensino no Município de Redenção-PA. proveniente 

do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos 

profissionais da educação-FUNDEB”, adotando o critério de julgamento o “MENOR 

PREÇO GLOBAL”.  

 Ainda das especificações do objeto a ser licitado o edital, principalmente no termo 

de referência foi preciso e detalhista em se apontar os bens a serem adquiridos, bem como 

a forma da sua entrega/demanda parcelada. Dispôs sobre a remuneração devida em razão 

da demanda, bem como o prazo de vigência do contrato. Enfim, tratou sobre tudo o que 

se deve conter num edital de abertura até a contratualização com o licitante vencedor.  

 Atendendo o inciso VIII, do art. 40, da Lei nº 8.666/93, está previsto no edital as 

informações deste, o acesso às informações e esclarecimentos relativos à licitação, bem 

como as condições para impugnar o edital, respectivamente.  

 Para participação nesta licitação, o edital prevê condições/exigências que deverão 

ser atendidas pelas empresas licitantes que estão previstas nos art. 27 a 31 da Lei 8.666/93 

estando, portanto, respeitadas as exigências da Lei de Licitações.  
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 Outrossim, o edital apresenta infrações que poderão acarretar a aplicação de 

sanções ao contratado para o caso de não cumprimento de cláusulas contratuais, 

obedecendo ao inciso III, do art. 40, da Lei nº 8.666/93.  

 Desta forma, entendemos que, sem cobrança excessiva e desnecessária, estão 

presentes os requisitos exigidos pelos arts. 27 ao 31, bem como o 40, da Lei 8.666/93 que 

permitem, formalmente, que esteja apto para a produção dos seus efeitos.  

 No que concerne à minuta do contrato, esta deve seguir as regras previstas pelo 

art. 55 da Lei nº 8.666/93, no caso em tela, verifica-se que o edital em análise, prevê todas 

as cláusulas contratuais obrigatórias. Assim, entendemos que a minuta do contrato 

contém as exigências previstas no artigo supracitado. 

III. DA CONCLUSÃO 

 Ante o exposto, juridicamente, APROVA-SE a minuta do edital em epígrafe, com 

fulcro nas normas jurídicas pátrias e se alinhando aos melhores e mais aceitos 

entendimentos jurisprudenciais e doutrinários, bem como da análise da justificativa, da 

fundamentação fático-jurídica e da documentação acostada, favoráveis à realização do 

processo licitatório em questão, posto que devidamente cumpridos os requisitos legais e 

administrativos para tanto. 

Condiciona-se o presente processo administrativo ao Controle Interno, para 

apreciação e aprovação ou não pela Controladoria Geral  na pessoa do Sérgio Tavares, 

que opinará quanto a sua real necessidade, com a análise dos fatos e da documentação 

probante, tudo em observância aos princípios inerentes à Administração Pública, 

principalmente da ininterruptibilidade que urge da necessidade de licitar-se o objeto 

apresentado, além de outros princípios basilares das licitações e dos contratos 

administrativos. 

Assim, deverá a Comissão de Licitação e/ou o Pregoeiro proceder adiante 

obedecendo-se aos demais ritos do processo licitatório.  

Diogo Melo 

Procurador Jurídico 

Portaria nº222/2022-SEMAD  

OAB/PA 34138A 


		2022-11-27T18:54:44-0300
	DIOGO SOUSA DE MELO:01420447335




