ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ

CNPJ /MF N.° 05.131.081/0001-82

PARECER JURÍDICO Nº 181/2021-PGM
Interessado: Setor de Licitação
Assunto: Requerimento de Parecer Jurídico
Matéria: Análise da minuta de edital e anexos.

EMENTA: PROCESSO LICITATÓRIO. FASE
INTERNA. MINUTA EDITAL. TOMADA DE
PREÇOS. LEGALIDADE DA MINUTA DE EDITAL E
A REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO.

RELATÓRIO
O Ilustríssimo Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, para
atendimento de sua demanda, justificando as necessidades conforme o Memorial
Descritivo.
Sendo assim, vem por meio de despacho a esta Procuradoria Geral do
Município, para análise jurídica, sobre a legalidade da minuta de edital no
procedimento de licitação em exame, em sua fase interna, na modalidade Tomada
de Preços, empreitada por Preço Global, visando A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS NO CONJUNTO HABITACIONAL LUIZ
GONZAGA VIANA, conforme o Memorial Descritivo (anexo).
Conforme despacho datado dia 06/05/2021, assinado pela Presidente da
CPL Loiane Braga Corrêa, protocolado nesta Procuradoria dia 06/05/2021.
Consta nos autos, que o processo passou pelas autorizações necessárias
das autoridades competentes, bem como os seguintes anexos no procedimento,
vejamos:
1 – Projeto;
2 – Minuta de contrato;
3 – Carta Proposta;
4 – Declaração (Cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art.7° da
Constituição Federal);
5 – Declaração de inexistência de fato superveniente;
u
Por fim, verificou-se a obediência aos procedimentos fixados em lei.
Após, vieram os autos para análise e parecer da minuta do edital e do
contrato.
É o relatório.
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DA MANIFESTAÇÃO TÉCNICA JURÍDICA
Os advogados públicos devem prestar consultoria jurídica, ou seja,
possuem legitimidade para manifestarem-se somente quanto à legalidade da ação
administrativa, nunca quanto à sua conveniência e/ou oportunidade, matéria de
competência do administrador público, e não do procurador que lhe dá
assessoramento jurídico.
Saliente-se que a presente manifestação toma por base, exclusivamente,
os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo
administrativo em epígrafe.
Assim, cabe a assessoria jurídica, prestar consultoria sob o prisma
estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar a conveniência e à oportunidade
dos atos praticados no âmbito da Prefeitura Municipal de Oriximiná, nem analisar
aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.

DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Da análise jurídica e da regularidade do feito como é sabido, a
Administração Pública somente pode atuar de acordo com os princípios basilares
dispostos na Constituição Federal, conforme art. 37, caput, abaixo transcrito:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência...”
XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure a igualdade de condições a todos os concorrentes,
com cláusula que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia
do cumprimento das obrigações.

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
PREÇO, empreitada por Preço Global.
Sabe-se que todos os atos da Administração Pública devem ser
motivados e fundamentados. Neste caso, o parecer jurídico proporciona aos
pregoeiros ou membros de CPL a fundamentação necessária para motivar seus
atos, possibilitando inclusive a correção de eventuais falhas, além de desencorajar a
prática de atos irregulares, precipitados 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,
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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.

Desse ponto de vista, a norma citada acima é fundamental para assegurar
a correta aplicação do Princípio da Legalidade, para que os atos administrativos não
contenham estipulações que contravenham à lei, posto que, o preceito da legalidade
é, singularmente, relevante nos atos administrativos.
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
desta modalidade Tomada de Preço, do tipo Menor Preço Global.
A própria Lei n° 8.666/93, em seu artigo 22, inciso II, § 2°, estabelece que:
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.

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 a realidade 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:
b) tomada de preços - até R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil
reais).

O valor estimado da compra ou do serviço a ser contratado é de R$
327.773,80 (trezentos e vinte e sete mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta
centavos), portanto, a modalidade Tomada de Preços poderá ser utilizada. 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
CHAIENY
obedecido em todos os seus termos.
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Feitas as observações pertinentes, concluímos que, do ponto de vista
jurídico, até o presente momento, conforme consta dos autos não há óbice à
viabilização do Processo Licitatório pretendido, estando preenchidos os requisitos do
Artigo 40 da lei 8666/93 e demais Legislações pertinentes. Conforme o dispositivo
do artigo 40 e seguintes incisos da Lei 8.666/93, dispõe que:
“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 (...)”

Nesse sentido, a Comissão Permanente de Licitação respeitou o
dispositivo claramente exposto no artigo 40 e seguintes incisos, motivo pelo qual é
vedado admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação, cláusulas ou
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo.
Ao analisarmos a Minuta de Contrato, verificamos que estão presentes
todas as cláusulas necessárias, elencadas pelo Artigo 55 da lei 8666/93, estando em
conformidade com a Legislação em vigor.
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
I - o objeto e seus elementos característicos;
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização
monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo
pagamento;
IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega,
de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação
funcional programática e da categoria econômica;
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando
exigidas;
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis
e os valores das multas;
VIII - os casos de rescisão;
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 desta Lei;
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão,
quando for o caso;
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a
inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos
casos omissos;
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Assim, considerando que o objeto para a contratação de pessoa jurídica
para execução dos serviços de contratação de empresa especializada com
fornecimento de mão de obra para construção de quadra poliesportiva no Conjunto
Habitacional Luiz Gonzaga Viana, é forçoso concluir pela possibilidade legal da
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modalidade Tomada de Preço, uma vez que, o caso em questão, se amolda
perfeitamente no permissivo legal insculpido nos artigos 22, inciso II, § 2° c/c o artigo
23, inciso I, alínea “b” da Lei nº 8.666/93, já que o valor estimado previsto é de R$
327.773,80 (trezentos e vinte e sete mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta
centavos).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, OPINO de forma sugestiva, pela legalidade da minuta
do edital e seus anexos, devendo adotar a modalidade supramencionada, quanto à
oportunidade e a conveniência da prática do ato administrativo. O Edital, por sua
vez, seguiu todas as cautelas recomendadas pela Lei Federal nº 8.666/93, o regime
de execução e o tipo da licitação.
Ademais, esta Procuradoria se manifesta favorável a legalidade da minuta
do edital e seus anexos, a modalidade Tomada de Preços do Tipo Menor Preço
Global.
Após, alertamos quanto à necessidade de comunicação da licitação ao
Tribunal de Contas, com a inclusão no processo, do comprovante de envio.
Caso a contratação seja formalizada, que a Controladoria Geral do
Município, órgão responsável pelo controle interno, antes do empenho e/ou
liquidação da obrigação, verifique e ateste se todas as exigências legais foram
atendidas, como condição para empenho e/ou liquidação da obrigação.
Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às
questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com seus
anexos, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei n° 8.666/93. Não se incluem
no âmbito de análise da Assessoria Jurídica os elementos técnicos pertinentes ao
certame, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e
autoridade competente da Prefeitura Municipal de Oriximiná.
É o parecer. S.M.J.
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Oriximiná, 08 de maio de 2021.

CHAIENY DA SILVA GODINHO
Procuradora Geral do Município
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