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PARECER JURÍDICO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2022 

MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 010/2022- PMSA 

 

PARECER JURÍDICO INICIAL. PROCESSO LICITATÓRIO N° 101/2022 – 

TOMADA DE PREÇO N° 010/2022/PMSA, QUE VERSA SOBRE CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE 

SEXTAVADO NO BAIRRO SERINGAL, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N° 250/2022 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS 

PÚBLICAS – SEDOP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL 

E TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

1. DO RELATÓRIO       

 

Trata-se de processo licitatório no qual a Comissão Permanente 

de Licitação requereu parecer sobre os procedimentos adotados na fase interna no 

âmbito da Tomada de Preço, visando à contratação de empresa especializada para 

pavimentação em bloquete sextavado no Bairro Seringal, através do convênio n° 

250/2022 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – 

SEDOP, nos termos do que fora informado pela CPL em despacho a esta Procuradoria 

Jurídica. 

A solicitação do processo licitatório em questão decorreu da 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos do Município de Santana do 

Araguaia-PA, de acordo com os fundamentos e esclarecimentos no termo de referência, 

minuta de edital e demais documentos anexos ao processo em apreço.                                                               

 É o relatório. Passo a manifestação. 

 

2. DA ANÁLISE JURÍDICA 
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Incialmente, considera-se conveniente à consignação de que a 

presente manifestação toma por base exclusivamente os elementos que constam nos 

autos do processo em pauta até a presente data/fase, e que, à luz do  disposto no artigo  

75 do CPC 2015 e artigo 38, VI da Lei 8.666/93, incumbe à procuradoria, prestar 

consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar em aspectos  

relativos à conveniência e detalhes dos atos praticados.  

Depreende-se que, a licitação, por força de dispositivos 

constitucionais no artigo 37, XXI, é regra para a Administração Pública, que deve 

escolher seus fornecedores ou prestadores de serviços mediante prévio processo 

seletivo, ressalvado os casos específicos na legislação infraconstitucional.  

Pois bem, a Lei Federal nº 8.666/93, que rege os contratos e as 

licitações da Administração Pública, estabelece, em seu art. 2º, a necessidade do 

processo licitatório antes de se contratar com terceiros, como se vislumbra no presente 

caso, pretende a administração pública a seleção de pessoa jurídica visando a 

contratação de empresa especializada para pavimentação em bloquete sextavado no 

Bairro Seringal, através do convênio n° 250/2022 da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP, conforme corrobora em 

memorando, termo de referência, minuta de edital e etc. 

Todavia, adentrando na Minuta do edital, ressalta-se que o 

presente parecer jurídico é meramente opinativo, com o fito de orientar as autoridades 

competentes na resolução de questões postas em análise de acordo com a documentação 

apresentada, não sendo, portanto, vinculativo à decisão da autoridade competente, que 

poderá optar pelo acolhimento das presentes razões ou não. 

Considerando o objeto mencionado no certame licitatório, a 

Administração Pública seguiu a modalidade da tomada de preço por entender ser a 

modalidade adequada a situação em comento, pois a Lei geral de Licitação assim 

destina tal entendimento – Lei 8.666/93.      
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Pois bem, o Estatuto das Licitações e suas alterações, acima 

mencionados, estabelecem um importante mecanismo de controle de legalidade dos 

atos, ao determinar que as minutas dos editais devam ser preliminarmente examinadas e 

aprovadas pela Assessoria Jurídica da Administração.   

No exame da Minuta do edital referente a Tomada de Preço nº 

010/2022/PMSA, observam-se que foram cumpridos os  mandamentos do art. 40 do 

estatuto acima noticiado, no que coube:  

Art. 40- o Edital conterá no preâmbulo o número de ordem em 

série, o nome da Repartição interessada e o 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 propostas, bem como para início da abertura 

dos envelopes, dos mandamentos dos Arts. 21 e segts da Lei 8.666/93. 

 
 

3. DA CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, esta Procuradoria Jurídica, acreditando na 

idoneidade das afirmações prestadas no processo, conclui-se que:                       

a)- Considera-se correto o procedimento e os atos praticados 

pelo Pregoeiro e Comissão Permanente de Licitação, agindo com perfeito arrimo na Lei 

8.666/93, demais suporte jurídico, e, sobretudo,  na Carta Mágna da República, em 

especial o contido no seu Art.  37, pois figuram os seus atos entre os princípios 

constitucionais da Administração Pública, a legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, esse último alçado à  condição de princípio constitucional da 

Administração Pública por  força  da  Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/98; 

 b)- O edital preenche os requisitos dos Arts. 38, 40 e seus 

incisos, da Lei 8.666/93, portanto, deve-se dar cumprimento ao  Art. 21, incisos, II e III, 
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do Estatuto Federal das Licitações Públicas para obediência do princípio da publicidade, 

juntando-se comprovante de sua publicação ao processo administrativo, obedecendo-se 

aos  prazos legais aplicável ao procedimento em comento; 

 c)-  Opina-se pelo prosseguimento do certame licitatório,  

PROCESSO LICITATÓRIO N° 101/2022, TOMADA DE PREÇO N° 

010/2022/PMSA, nos parâmetros referidos em linhas anteriores, que tem por objeto  a 

contratação de empresa especializada para pavimentação em bloquete sextavado no 

Bairro Seringal, através do convênio n° 250/2022 da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP; 

d)-  Oportunamente recomendando-se que a CPL observe as 

disposições legais pertinentes às demais fases da licitação, eis que não se verifica óbices 

jurídicos ao prosseguimento do feito.  

                                                 É o parecer, salvo melhor juízo. 

                                     Santana do Araguaia-PA, 09 de Agosto de 2022. 
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