
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO 
CNPJ: 05.149.182/0001-80 
ASSESSORIA JURÍDICA 

 
 

End.: Rua Frei Daniel de Samarate, 128 
Centro - Santarém Novo - PA 

CEP: 68720-000 

PARECER JURÍDICO 

 
Modalidade: Tomada de Preço nº 004/2021- PMSN 
Objeto: REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA E.M.E.I.F LIBERATO PEREIRA DA COSTA 
NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITOS E 
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS. 
Requerente: Comissão Permanente de Licitação. 
 

1 - Relatório:  
 
Preliminarmente, cumpre ressaltar que o Parecer Jurídico, possui caráter meramente 

opinativo, não vinculando, regra geral, na decisão de atos e processos administrativos, eis que 
exercido em função de consultoria e não de representação da parte ou auditoria da autoridade 
administrativa.   

 
Em linhas gerais, o documento jurídico por si só não tem o condão de responsabilizar 

seu autor, bem como, a autoridade que com base neste produziu sua decisão, no entanto, não 
sendo sinônimo de irresponsabilidade ou imprudência no exercício legal de suas atribuições, 
visto que a responsabilização depende da comprovação de que ao emitir sua opinião agiu de 
má-fé com culpa grave ou erro grosseiro, devendo sempre o Parecer ser alicerçado 
adequadamente em lição de doutrina e nos entendimentos sedimentados nos Tribunais 
Superiores.  

 
Cumpre esclarecer, também, que toda verificação desta Assessoria tem por base as 

informações prestadas e a documentação encaminhada pelos Órgãos competentes e 
especializados da Municipalidade. Portanto, tomam-se as informações como técnicas, dotadas 
de verossimilhança, pois não possui a Assessoria Jurídica o dever, os meios ou sequer a 
legitimidade de deflagrar investigação para aferir o acerto, a conveniência e a oportunidade dos 
atos administrativos a serem realizados, impulsionados pelo processo licitatório.  

 
Advém da CPL – Comissão Permanente de Licitação - o pedido de parecer acerca da 

regularidade referente ao certame em comento. Desta feita, segue parecer:  
 

 - PROJETO BÁSICO VEIO ACOMPANHADO; 
 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 
 - MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS GERAIS; 
 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA; 
 - AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO;  
 - MINUTA DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021- PMSN;  
 - ATAS DAS SESSÕES DE CREDENCIAMENTO E REABERTURA E JULGAMENTO DAS 

PROPOSTAS;  
 - LAUDO TÉCNICO Nº 01/2021/PMSN APROVANDO PROPOSTA APRESENTADA PELA 

EMPRESA VENCEDORA. 
 

Visto sucinto relatório, passa-se à análise.  
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   É o relatório. 

 
         2 – Análise Jurídica: 

  De início, cumpre registrar que o exame realizado neste parecer se restringe aos 
aspectos jurídicos acerca da possibilidade ou não de se efetuar a adesão pretendida, estando 
excluídos quaisquer pontos de caráter técnico, econômico e/ou discricionário, cuja avaliação 
não compete a esta Assessoria Jurídica.  
    

 É imperioso salientar que a Licitação é elementar no processo de aquisição da 
Administração Pública, tendo raríssimas exceções. Isso se dá, exatamente pelo fato de que no 
âmbito do Poder Público, a transparência, economicidade, supremacia do interesse público, 
indisponibilidade do interesse público, dentre outros, são indispensáveis à atividade da esfera 
pública. 

  A Constituição da República impõe ao Poder Público o dever de observar o princípio 
instrumental da licitação, cuja finalidade - em termos simplórios - é propiciar a contratação 
mais vantajosa à Administração. 
 

“Art. 37, XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas 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.” 
 

  Em corroboração destaca-se a importância em seguir e observar os princípios que 
regem a Administração Pública e seus conseguintes atos, estando expressos na Constituição 
Federal, bem como na Lei de Licitações n 8.666/93 especificamente em seu art. 3º, o qual 
aduz: 
 

“Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.” 
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É de extrema importância ponderar que a relevância do cumprimento das normas e 
condições interpostas no edital, estando estritamente vinculado a estas, ainda, a observância 
dos critérios de avaliação quanto ao julgamento e classificação das propostas. Desta forma, 
aplicam-se estes tanto à administração pública quanto aos licitantes, uma vez que ambos não 
poderão deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório. 

De tal modo, a Tomada de Preços é a modalidade de licitação realizada entre 
interessados  previamente cadastrados ou que preencham os requisitos para cadastramento 
até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação (artigo 22, § 2º). Sendo utilizada para contratações que possuam um valor 
estimado médio, compreendidas até o montante de R$ 1.430.000,00 (um milhão e quatrocentos 
e trinta mil reais) para a aquisição de materiais e serviços, e de R$ 3.300.000,00 (três milhões 
e trezentos mil reais) para a execução de obras e serviços de engenharia.  

 
Há ainda que se considerar que esta modalidade proporciona maior publicidade na 

divulgação do edital, de maneira que haverá maiores chances de que se alcancem melhores 
propostas para o fornecimento do objeto. 

 
A principal característica dessa modalidade é que ela se destina a interessados 

devidamente cadastrados. Contudo, a Lei nº. 8.666/93, objetivando expandir a competitividade 
e garantir a isonomia, princípio fundamental da licitação, inovou o conceito de tomada de 
preços, ao consentir a participação de licitante não cadastrado desde que atenda a todas as 
condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas.   

 
Esse "cadastramento" se refere à análise prévia da situação da empresa, por meio da 

verificação de sua habilitação jurídica, de sua regularidade fiscal, de sua qualificação 
econômico-financeira, de sua qualificação técnica e do cumprimento das exigências do 
Ministério do Trabalho com relação ao trabalho do menor, em conformidade com o disposto 
nos artigos 27 a 31 da Lei n°. 8.666/93, atribuindo-lhe, posteriormente, caso atenda a todos 
esses requisitos, o "certificado de registro cadastral". Lembremos que as alterações 
introduzidas na Licitação pela Lei Complementar nº. 123/2006, que ordena novos atos no 
procedimento, outorgando direito de preferência às Microempresas - ME e Empresas de 
Pequeno Porte – EPP aplica-se também a Tomada de preços.  

 
2.1 Da análise 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. Ao nos depararmos com uma requisição de licitação para execução de 
serviços de engenharia, devemos nos ater a certas observâncias mínimas, visando garantir a 
real possibilidade de conclusão da mesma. A Lei de Licitações expressamente elenca alguns 
requisitos que devem ser observados antes da instauração de licitação com o objetivo de 
contratar empresa para execução de serviços no seu art. 7º, § 2°: 
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 Art. 7 o As licitações para a execução de obras e para a prestação de 
serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte 
seqüência:  
 
(...) § 2 o As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 
 
 I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e 
disponível para exame dos interessados em participar do processo 
licitatório;  
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a 
composição de todos os seus custos unitários;  
 
III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o 
pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem 
executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo 
cronograma;  
 
IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas 
no Plano Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, 
quando for o caso.  

 
Para contratar a execução de serviços de engenharia, a Lei nº 8.666, de 1993, prevê, em 

seu artigo 23, I, que esta contratação deverá ser precedida de licitação, nas modalidades 
Convite, Tomada de Preços e Concorrência. 

 
2.2 Da análise da minuta do edital:  
 
Passamos a análise dos elementos abordados na minuta do edital e sua concordância 

com as imposições do art. 40 da Lei de Licitações. Traz o referido mandamento a 
obrigatoriedade de abordagem dos seguintes elementos nos editais de licitação, podendo estes 
ser suprimidos ou acrescidos, conforme o caso:  

 
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, e indicará, obrigatoriamente, 
o seguinte:  
I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;  
II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos 
instrumentos, como previsto no art. 64 desta Lei, para execução do 
contrato e para entrega do objeto da licitação;  
III - sanções para o caso de inadimplemento;  
IV - local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico; 
 V - se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de 
licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido;  
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VI - condições para participação na licitação, em conformidade com os 
arts. 27 a 31 desta Lei, e forma de apresentação das propostas; 
 VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros 
objetivos;  
VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à 
distância em que serão fornecidos elementos, informações e 
esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das 
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto;  
IX - condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e 
estrangeiras, no caso de licitações internacionais;  
X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o 
caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços 
mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços 
de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48; XI - 
critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de 
produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a 
data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa 
proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;  
XII - (VETADO) 
 XIII - limites para pagamento de instalação e mobilização para execução 
de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado 
das demais parcelas, etapas ou tarefas;  
XIV - condições de pagamento, prevendo: a) prazo de pagamento não 
superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de 
adimplemento de cada parcela; b) cronograma de desembolso máximo 
por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos 
financeiros; c) critério de atualização financeira dos valores a serem 
pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até 
a data do efetivo pagamento; d) compensações financeiras e penalizações, 
por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de 
pagamentos; e) exigência de seguros, quando for o caso; 
 XV - instruções e normas para os recursos previstos nesta Lei;  
XVI - condições de recebimento do objeto da licitação;  
XVII - outras indicações específicas ou peculiares da licitação.  

 
Após análise do instrumento apresentado, constatou-se que o edital foi elaborado em 

harmonia com os ditames do art. 40 da Lei nº 8.666, de 1993, destacando-se a clareza e 
objetividade do objeto da licitação, a previsão de requisitos pertinentes ao objeto do certame 
como condição de habilitação, fixação de critério objetivo para julgamento das propostas, 
prazos legais respeitados para impugnação ao edital, abertura das propostas e julgamento de 
recursos, pelo que esta Assessoria não tem nenhuma recomendação a ser feita.  

 
2.3 Da análise da minuta do contrato: 
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 Passamos à análise dos elementos abordados na minuta do contrato e sua concordância 
com as imposições do art. 55 da Lei de Licitações. Traz o referido mandamento a 
obrigatoriedade de abordagem das seguintes cláusulas nos contratos administrativos, podendo 
estas ser suprimidas ou acrescidas, conforme o caso:  

 
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.  

 
Da análise da minuta do contrato vinculado ao instrumento convocatório apresentado, 

constatamos que esta observa os requisitos mínimos exigidos pelo art. 55 da Lei de Licitações, 
tendo em vista que contém todas as cláusulas pertinentes a esta contratação, não sendo 
necessária nenhuma correção. 
 

Analisando o caso em tela, observa-se que o Projeto Básico acompanhou da Minuta de 
Edital nº 004/2021 foi o adequado para a modalidade de licitação escolhida, qual seja: TOMADA 
DE PREÇOS, cuja realização se deu entre interessados previamente registrados ou que 
atenderam as condições exigidas para o cadastramento, até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas (ar. 22, § 2º, da Lei 8.666/1993).  
 

Ademais, conforme se vislumbrou na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, a estimativa do valor 
MÁXIMO do objeto da presente licitação encontrou-se dentro do limite do valor estabelecido 
no art. 23, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal nº 8.666/93, para a modalidade “Tomada de 
Preços”.  
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Por fim, é salutar mencionar que analisada a ATA DA SESSÃO DE CREDENCIAMENTO E 
ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021-
PMSN trazida ao conhecimento dessa Assessoria ficou consignado o CREDENCIAMENTOS DE 
DUAS EMPRESAS, QUAIS SEJAM: MARQUES CONSTRUÇÕES EMPAC EIRELLI, CNPJ nº: 
25.183.593/0001-08 E J M S CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº: 13.300.152/0001-51. 
No entanto, na sessão de julgamento a EMPRESA MARQUES CONSTRUÇÕES EMPAC EIRELLI foi 
inabilitada por insuficiência documental, ocasião em que a Presidência declara a empresa  J M 
S CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA única licitante devidamente habilitada e vencedora 
provisória do objeto da licitação, condicionando na oportunidade que o resultado final seria 
proferido após análise do departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Santarém 
Novo, ocasião em que assim foi procedido. 

 
Em Laudo Técnico produzido pelo Departamento de Engenharia ficou concluso: “Pelo 

exposto, o Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Santarém Novo, por meio do Laudo 
Técnico nº 01/2021/PMSN, APROVA a proposta encaminhada pela empresa JMS CONSTRUTORA 
E SERVIÇOS LTDA – EPP, tendo em vista o cumprimento das exigências editalícias.” 

 
Pois bem, analisados os procedimentos realizados pelo Comissão de Licitação durante o 

certame e observados estarem de acordo com a legislação vigente não há óbice quanto ao 
prosseguimento do feito. 

 

3 - Conclusão: 
 
Pelo todo acima explanado, esta Assessoria jurídica verificou que foram cumpridos os 

requisitos exigidos por lei, em especial aos comandos dos art. 40 e 55 da Lei nº. 8.666/93 e, a 
Lei Complementar nº. 123/2006, dessa forma, OPINA pela regularidade da TOMADA DE 
PREÇOS nº 004/2021, aplicável à situação concreta, nos termos art. 23, I, b, do mesmo diploma 
legal, logo, não haverá óbice aos prosseguimentos ulteriores.  

 
  Pelo todo delimitado, ratificamos que este parecer jurídico não vincula a Autoridade 
Competente, posto que a mesma possui a titularidade da competência do mérito administrativo 
disposto nesta situação. 

 

É o parecer, à consideração superior.  

Santarém Novo - PA, em 08 de abril de 2021.  

  
________________________________ 

Felipe de Lima R. Gomes 
Assessoria Jurídica 

Prefeitura Municipal de Santarém Novo 
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