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PARECER LICITAÇÃO Nº 10/2022-PGMI 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2022-002-PMI 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 

DATA: 25 DE FEVEREIRO DE 2022 – HORÁRIO: 09:00 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAR SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS NO 

MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA. 

 

 

RELATÓRIO  

 

 Trata-se de solicitação de Parecer Jurídico, encaminhado a esta 

Assessoria Jurídica pela comissão permanente de licitação — CPL sobre 

procedimento licitatório na modalidade tomada de preços, que tem por objeto a 

Contratação de Empresa Especializada para prestar Serviços de tapa buraco em 

diversas ruas no Município de Itupiranga. 

 

E o breve relatório. 

 

Os autos estão instruídos com os seguintes documentos: 

 

1 – Oficio n º 006/2022- Secretaria Municipal de Infraestrutura, endereçado ao 

Prefeito Municipal, solicitando o Processo Licitatório, para o Serviço ao norte 

referenciado; 

2 – Instauração do Processo Administrativo; 

3 – Despacho da Secretaria de Infraestrutura ao Departamento de Contabilidade 

solicitando manifestação sobre existência de recursos orçamentários para 

cobertura das despesas; 

4 – Projeto Básico; 
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5 – Memorial descritivo e especificações técnicas;  

6 – Planilha Orçamentaria;  

7 – Despacho do Departamento de Contabilidade, informando a existência de 

Crédito Orçamentário para Atender as Despesas com a Contratação; 

8 – Declaração de Adequação Orçamentaria e Financeira; 

9 – Autorização do Prefeito para Abertura do Processo Licitatório; 

10 - Portaria de Nomeação de Comissão de Licitação;  

11 – Termo de Autuação de Processo Licitatório; 

12 – Justificativa para escolha da modalidade; 

13 – Minuta de Edital; 

14 – Anexos I ao IX (planilha estimativa de custo e formação de preços e projeto 

básico, procuração para credenciamento, declaração de responsável técnico, 

declaração de Inexistência de fatos impeditivos, Declaração de Idoneidade, 

Modelo de Proposta e Minuta de Contrato); 

15– Despacho da Comissão de Licitação ao Procurador Geral do Município, 

solicitando Parecer Jurídico. 

 

É o necessário Relatório, passemos a análise e Parecer: 

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO 
 
 

Inicialmente, deve-se salientar que a presente manifestação toma por base, 

exclusivamente, os elementos constantes dos autos até a presente data, e que, em 

face do que dispõe o artigo 38, parágrafo único da Lei n.º 8.666/93, incumbe a 

essa Assessoria prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe 

competindo adentrar na análise da conveniência e oportunidade dos atos 

praticados no âmbito da administração, nem analisar aspectos de natureza 

eminentemente técnica ou administrativa. 

Art. 38. O procedimento da licitação será 

iniciado com a abertura de processo administrativo, 



 

3 
 

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:  

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. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 

1994). 

 

DA ESCOLHA DA MODALIDADE 

  

Verificamos pelos documentos constantes dos autos que os procedimentos 

iniciais para abertura de procedimento licitatório foram corretamente observados.  

Quanto à adoção da modalidade Tomada de Preços para atender ao 

interesse da Secretaria, há que se registrar algumas considerações.  

O artigo 22, § 2.º da Lei 8.666/93109 da Lei 8.666/93, determina:  

“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.” 

A Comissão Permanente de Licitações optou pela utilização da 

modalidade Tomada de Preços, que pode ser aplicada no caso em pauta, pois há 

autorização legal prevista no art. 23, I, b da Lei nº 8.666, de 1993, enquadrando-

se esta modalidade no critério da anualidade orçamentária do planejamento das 
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despesas públicas, considerando investimentos desta municipalidade em despesas 

desta natureza no exercício financeiro corrente.  

Diante da análise dos documentos acostados, combinado com as diretrizes 

da Lei n.º 8.666/93, a modalidade escolhida pela Comissão Permanente de 

licitação esta correta. 

 

 DA ANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL E DO CONTRATO  

 

A Minuta do Edital e seus anexos, esta condizente com as normas da Lei 

Federal n.º 8.666/93, e demais legislação que rege a matéria, Assim, por atender 

as exigências legais, vislumbramos que o Edital e seus anexos, com a minuciosa 

descrição da pretensão da administração, atende a legalidade e 

constitucionalidade. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do que foi exposto, restrita aos aspectos jurídicos formais, tendo 

em vista a conformidade da Tomada de Preços com a Lei que a rege, 

OPINAMOS FAVORAVELMENTE pela Homologação da presente Tomada 

de Preços.  

Por derradeiro, cumpre salientar que a Procuradoria emite parecer sob o 

prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar a conveniência e à 

oportunidade dos atos praticados no âmbito da Administração, nem analisar 

aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa, além disso, este 

parecer é de caráter meramente opinativo, não vinculando, portanto, a decisão do 

Gestor Municipal (TCU, Acórdão nᵒ 2935/2011, Plenário, Rel. Min. WALTON 

ALENCAR RODRIGUES, DOU de 17/05/2011). Como diz JUSTEN FILHO 

(2014. p. 689) “o essencial é a regularidade dos atos, não a aprovação da 

assessoria jurídica”, ou seja, o gestor é livre no seu poder de decisão. 
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 Desta forma, ressalvado o caráter opinativo desta alçada jurídica, e com o 

inarredável respeito ao entendimento diverso, este é o entendimento. 

 S.M.J 

Por fim, encaminho esse PARECER a Comissão de Licitação para 

continuidade do processo licitatório. 

 

 

Itupiranga – Pará, 10 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 

ANTÔNIO MARRUAZ DA SILVA 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

PORTARIA Nº 014/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAYKA REBECA P. DOS REIS 

ADVOGADA – OAB/PA – 29.476 

ASSESSORA JURIDICA 
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