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Processo Administrativo nº. 02/2018-001 

Interessado: Comissão Permanente de Licitação. 

Assunto: Análise de Minutas de Edital e Contrato. 

Referência: Tomada de Preços nº. 001/2018 - CPL. 

 

 

RELATÓRIO: 

 

Versam os autos acerca de procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE 

PREÇO, do tipo menor preço global, vislumbrando a contratação de empresa especializada em 

serviços de engenharia para pavimentação asfáltica de vias urbanas do Município de Santarém 

Novo/PA, conforme Termo de Compromisso nº. 0628/2017, aprovado pela Portaria nº. 483/2017, do 

Ministério da Integração Nacional. 

 

Verifica-se que os autos estão compostos de Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo 

com discriminação das normas, especificações técnicas e condições básicas para os serviços de 

engenharia, contendo o campo de aplicação de cada uma das etapas da pavimentação asfáltica, bem 

como as indicações dos locais, serviços a serem utilizados e definições das instalações a serem 

empregadas, permitindo a especificação precisa e clara do objeto a ser licitado. 

 

Estando compostos dos documentos essenciais, como dotação orçamentária e autorização 

do Chefe do Executivo, devidamente organizado, além das minutas de Edital e anexos e de Contrato, 

os autos foram encaminhados a esta Assessoria Jurídica para análise, conforme preconiza o art. 38, 

parágrafo único, da Lei nº. 8.666/93. 

 

PARECER 

 

Inicialmente, cumpre-nos informar que a análise dos aspectos técnicos da presente 

licitação não se mostra tarefa afeta a esta Procuradoria. 

 

Presume-se, então, que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive 

quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, quantidades e requisitos tenham 

sido regularmente apuradas pelo órgão interessado, não nos cabendo a análise do projeto e se os 

valores estimados estão de acordo com o mercado ou se correspondem às necessidades do ente 

municipal. 

 

Nesta senda, verificou-se a disponibilidade financeira, conforme dotação constante nos 

autos, oriundo do Termo de Compromisso nº. 0628/2017, aprovado pela Portaria nº. 483/2017, do 

Ministério da Integração Nacional, e da contrapartida do município. 

 

Além disso, bem como foram anexados aos autos pelo responsável técnico vinculado à 

Administração Municipal, documentos imprescindíveis para a composição do processo licitatório em 

questão, tratando do Plano de Trabalho e do Projeto Básico para pavimentação asfáltica de vias do 

Município de Santarém Novo. 
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Quanto á modalidade licitatória eleita verifica-se perfeita consonância com o art. 22, § 2º, 

da Lei de Licitações, senão vejamos: 

 

Art. 22. (Omissis) 

 

§ 2º. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados 

devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas 

para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 

propostas, observada a necessária qualificação.  

 

Por sua vez, o art. 23, inciso I, alínea b, do referido diploma legal, assim preleciona: 

 

Art. 23 (...) 

I - para obras e serviços de engenharia: (Redação dada pela Lei nº. 9.648, 

de 1998) 

 

b) toma da de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 

reais); (Redação dada pela Lei nº. 9.648, de 1998) 

 

Portanto, o valor do objeto está de acordo com a previsão legal, bem como a modalidade 

de licitação amolda-se às definições do objeto. 

 

Com relação à minuta do Edital, seus anexos e minuta de contrato, anexos ao presente 

feito para análise, temos que os mesmos reúnem os elementos essenciais exigidos pela legislação 

aplicável à espécie, adequado às alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 147, de 07 de 

agosto de 2014, que alterou dispositivos da Lei Complementar nº 123/2006, quanto às aquisições 

públicas. 

 

Face ao exposto, feitas as considerações desta assessoria jurídica, somos pela inexistência 

de óbice legal no prosseguimento do procedimento, com a publicação do Edital e seus anexos, com 

prazo mínimo de 15 (quinze) dias antes da abertura do certame, por estarem presentes todos os 

requisitos legais autorizativos, bem como os termos contratuais estarem de acordo com a Lei nº. 

8.666/93. 

 

É o parecer que submeto à consideração superior. 

 

 

Santarém Novo/PA, 26 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

ANTÔNIO AFONSO NAVEGANTES  

Procurador Municipal  

OAB/ Nº 3.334 
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