
 
 

 
 

ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
CÂMARA MUNICIPAL DE PLACAS 

 

 

TOMADA DE PREÇOS -     PROCESSO Nº 001/2019. 

PARECER JURÍDICO   

TOMADA DE PREÇO 

PROCESSO Nº 001/2019 - CMP  

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. 

LICITAÇÕES E CONTRATOS. TOMADA 

DE PREÇO. CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO 

NOVO BLOCO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PLACAS SOB REGIME DE 

EMPREITADA GLOBAL. APROVAÇÃO. 

 

1. RELATÓRIO 

 

1.1. Trata-se de procedimento na modalidade Tomada de Preços, cujo 

objeto é a Contratação de empresa para construção do novo bloco da Câmara Municipal de Placas 

sob regime de empreitada global. 

1.2. Constam nos autos os seguintes documentos: 

a) Memorando n.º ___/2019, onde o Presidente da Câmara Municipal de 

Placas solicita elaboração de Projeto Básico Executivo; 

Documentos: 

c) Projetos, Orçamento e Especificações;  

d) Justificativa assinada pela autoridade competente; 

e) Autorização assinada pela Ordenadora de Despesas; 

f) Termo de Autuação; 

g) Ato de Designação da Comissão Permanente de Licitação; 

h) Minuta do Edital e seus Anexos, inclusive do futuro contrato. 

1.3. O processo foi encaminhado para essa Assessoria Jurídica para 

analise e emissão de Parecer Jurídico, forte a norma do Parágrafo único do art. 38, da Lei 

8.666/93. 
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  2. ANÁLISE JURÍDICA  

 

2.1. DA ESCOLHA DA MODALIDADE 

 

2.1.1. Verificamos pelos documentos constantes dos autos que os 

procedimentos iniciais para abertura de procedimento licitatório foram corretamente 

observados. 

 

2.1.2. Quanto à adoção da modalidade Tomada de Preços para atender ao 

interesse da Contratante, há que se registrar algumas considerações. 

 

2.1.3. 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;  

(...)  

§ 2o 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.” 

 

2.1.4. 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 despesas públicas, 

considerando investimentos desta municipalidade em despesas desta natureza no exercício 

financeiro corrente. 

 

2.1.5. 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; 
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2.2.DA ANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL E DO CONTRATO 

 

2.2.1. A Minuta do Edital e seus anexos, inclusive do Contrato, foi feita 

em estrita observância das normas impostas pela lei regente das licitações, ou seja, a Lei 

Federal n.º 8.666/93, sendo que o Edital sob comento esta perfeitamente condizentes com 

as diretrizes legais. 

 

2.2.2. 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. 

3. CONCLUSÃO 

 

3.1. A análise dos autos, com fundamento nos documentos acostados -  

acima citados no Item 1.2., deste Parecer – e, alinhado as normas impostas na Lei Federal 

n.º 8.666/93, demonstrou que o processo encontra-se condizente com a legislação vigente, 

pelo que somo somos de Parecer Favorável a sua tramitação.  

3.2. 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 nº 8.666/93.  

3.3. Destarte, não se incluem no âmbito de análise da Assessoria Jurídica 

os elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira, 

orçamentária ou estritamente técnica relativa ao projeto e demais documentos de 

responsabilidade do arquiteto e urbanista, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores 

responsáveis e autoridade competente da Câmara Municipal de Placas. 

É o Parecer. 

À consideração superior.  

Placas (PA), 07 de outubro de 2019. 

 

Assessoria Jurídica 
 

 
__________________________________ 

Hiroito Tabajara L. de Castro 
Advogado OAB/PA 17.129 
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