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PARECER JURÍDICO 

Interessado: Comissão Permanente de Licitação. 

Assunto: Análise de minuta de edital e contratual para contratação de empresa especializada em 

serviços de engenharia e construção civil mediante Processo licitatório na modalidade Tomada de 

Preço, visando a reforma e ampliação da Escola São Sebastião.  

ADMINISTRATIVO. PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE TOMADA 

DE PREÇO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS 

DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL E 

CONTRATUAL. ART. 38 PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.666/93.  

1. RELATÓRIO. 

Trata-se de pedido de parecer de minuta de edital e de contrato por intermédio do 

Processo licitatório na modalidade Tomada de Preço tendo como objeto a Contratação de pessoa 

jurídica especializada nos serviços de engenharia e construção visando a reforma e ampliação da 

Escola São Sebastião nesta municipalidade.  

Os autos do Processo Licitatório Tomada de Preço nº 2/2019-00005 do tipo Menor 

Preço foram encaminhados a essa Assessoria Jurídica, constando a minuta de edital e minuta de 

contrato, estando de acordo para a análise proposta. 

É o relatório. Passo a manifestação.  

2. ANÁLISE DAS MINUTAS.  

O instituto da Licitação, com ênfase dada pela Carta Constitucional de 1988, 

consoante os princípios administrativos, determina que a seleção e contratação de fornecedores de 

bens e serviços para a administração pública deve homenagear a isonomia daqueles que pretende 

contratar com os entes públicos.  

Neste mister, com o advento da Lei 8.666/1993, acabou por regulamentar todo o 

processo licitatório, bem como, a contratação com a administração pública, contendo nela, 

viabilidade para contratação via Tomada de Preços. Vejamos a redação dada pelo artigo 22, inciso 

II, § 2º, da lei ao norte aludida:  
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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. 

Já o art. 23, inciso I da lei supramencionada prevê a possibilidade de utilização da 

modalidade Tomada de Preços quando tratar-se o objeto do certame obras e serviços de 

engenharia, estando de acordo com a finalidade que visa contratar o processo sub examine.  

No mesmo sentido o entendimento do Eg. TCE – MS acerca de contratação de 

pessoa jurídica para o serviço de reforma de escola por meio de processo licitatório na modalidade 

Tomada de Preço, in verbis: 

EMENTA - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS REFORMA 

DE ESCOLAS MUNICIPAIS CONTRATO DE OBRA FORMALIZAÇÃO TERMO 

ADITIVO EXECUÇÃO FINANCEIRA EXIGÊNCIAS LEGAIS E 

REGULAMENTARES CUMPRIMENTO REGULARIDADE. I - São regulares os 

procedimentos de licitação, de formalização contratual e do termo aditivo, 

no âmbito dos quais hajam sido atendidos os requisitos legais e 

regulamentares e não haja vício na documentação encaminhada ao 

Tribunal. II - A execução do contrato de obra é regular quando 

corresponder aos parâmetros financeiros e executórios nele definidos, 

acompanhada da comprovação da efetiva liquidação da despesa, 

observados os requisitos legais e regulamentares. ACÓRDÃO: Vista, relatada 

e discutida a matéria dos autos, na 3ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara, de 15 

de março de 2016, ACORDAM os Senhores Conselheiros, por unanimidade, 

nos termos do voto do relator, declarar regulares os procedimentos de: 

licitação, realizado por meio da Tomada de Preços nº 3, de 2012, pelo 

Município de Naviraí/MS; de formalização do Contrato de Obra nº 75, de 

2012 e do seu 1º Termo Aditivo, celebrados entre o referido Município e a 

empresa F. Gamalho Empreendimentos Ltda. EPP; assim como, de execução 

financeira da mencionada contratação. Campo Grande, 15 de março de 

2016.Conselheiro José Ricardo Pereira Cabral Relator. (TCE-MS - 

CONTRATO DE OBRA: 190882012 MS 1.269.742, Relator: JOSÉ RICARDO 

PEREIRA CABRAL, Data de Publicação: Diário Oficial do TCE-MS n. 1603, de 

08/08/2017). 
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Da análise da minuta editalícia, verifica-se presente a descrição do objeto a ser 

contratado conforme faz constar em seu item 2.  

Ademais prevê as exigências de forma minuciosa para habilitação prévia e 

credenciamento das empresas licitantes conforme itens 8 e 9 da minuta. Da análise das demais 

exigências previstas, estão de acordo com o que determina a lei de regência, não havendo óbice por 

parte desta Assessoria em face do texto que se paresenta.  

Ademais, há previsão na minuta acerca da qualificação técnica que deve ser 

preenchida pelas empresas a participarem do certame, bem como as demais exigências editalícias, 

razão pela qual, salvo melhor juízo, entende-se pela legalidade da minuta de edital.   

Da análise da minuta contratual, tem-se que as cláusulas previstas, igualmente, 

encontram-se de acordo com o que determina o ordenamento jurídico e técnica redacional 

adequada, pelo qual verifica-se estar apta a ser utilizada para a formalização do contrato 

administrativo.  

3. PARECER.  

Diante do exposto, manifesta-se essa Assessoria Jurídica pela regularidade das 

minutas de edital e contrato analisadas nos autos do presente certame, encontrando-se em 

consonância com o que determina a legislação vigente.  

É o parecer, s.m.j. 

São Domingos do Capim/PA, 04 de junho de 2019. 

 

 

 

Miguel Biz 

OAB/PA 15.409-B 
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