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PARECER JURÍDICO 

 

Parecer Jurídico n° 020/2022 

Tomada de Preço  nº 006/2021 

Processo Administrativo nº 00810001/21 

Interessado : Comissão de Licitação 

 

Objeto: construção de 01 poço tubular profundo, 

com profundidade de 250 metros, no bairro 

Maracanã, conforme caracteristica e especificações 

técnicas contidas no projeto básico . Análise fase 

externa. 

 

 

I - DO RELATÓRIO: 
 

 
O processo teve início com a requisição formulada pela Secretaria 

Municipal de Infraestrutura do Munícipio de Juruti, relatando a 

necessidade do objeto e justificando sua pretensão. 

 

A requisição foi protocolada junto ao Presidente da CPL do Munícipio, 

que na sequência instruiu o processo com as informações preliminares 

pertinentes a toda e qualquer contratação pública, independentemente de 

efetivarem-se na via licitatórias ou através de contratação direta. 

 

Consta nos autos os seguintes documentos: 

 

1. Memorando  74/2021 – SEMINF , solicitando a instauração do 

processo licitatório; 

2. Projeto Basico; 
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3. Memorial Descritivo 

4. Tabela BDI; 

5. Cronograma Fisico financeiro; 

6. Orçamento Analitico Tabela Sinapi; 

7. Tabela Orçamento Analitico em Branco; 

8. Cronograma Fisico Financeiro em Branco;; 

9. Solicitação Orçamentária; 

10.Termo de Declaração de Disponibilidade Orçamentaria de 

acordo com o art. 14 e art.7º, § 2º,III da Lei 8666/1993; 

11.Termo de Autorização de Abertura de Procedimento emanado 

pela autoridade competente, de acordo com o art. 38, caput da 

lei 8666 de 1993; 

12.Solicitação de Abertura de Procedimento licitatório; 

13.Declaração de adequação orçamentaria e financeira de acordo 

com o Inciso II, art. 16, Lei Complementar 101/2000; 

14.Autuação de Processo Licitatório; 

15.Portaria 061/2021 Comissão Permanente de Licitação; 

16.Despacho para o Setor Jurídico, Análise de Minuta de Edital, 

conforme art.38 paragrafo unico; 

17.Minuta da Tomada de Preços 006/2021; 

18.Parecer Juridico Fase Interna; 

19.Edital Tomada de Preços 006/2021; 

20.Publicação do Aviso de Licitação; 

21.Publicação no DOU 13/12/2021; 

22.Publicação no GEO-OBRAS 13/12/2021; 

23.Termo de Recebimento de Cópia do Edital; 

24.Lista de Presença da Sessão; 

25.Documentos de Credenciamento; 

26.Documentos de Habilitação Jurídica; 

27.Documentos de Regularidade Fiscal e Trabalhista; 
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28.Documentos de Qualificação Econômico Financeiro; 

29.Documentos de Qualificação Técnica; 

30.Declarações de Habilitação; 

31.Ata de Realização de Credenciamento e Habilitação 

Procedimento em 28/12/2021; 

32.Proposta Financeira; 

33.Ata da Sessão da Analise de Proposta em 28/12/2021; 

34.Parecer Técnico 72/2021 setor de engenharia; 

35.Ata da Sessão Final 03/01/2022 – volume II; 

36.Termo de Adjudicação, Volume II; 

37.Termo de Homologação, Volume II; 

38.Contrato Assinado, Volume II 

39.Certidão de Afixação dos Extratos dos Contratos, Volume II; 

40.Portaria de Fiscal de Contrato; 

 

Na sequência, o processo foi remetido a esta Assessoria Jurídica, 

para a análise após realização do procedimento externo da Tomada de Preços 

006/2021, quanto ao atendimento dos requisitos exigidos, prescrita no Art. 22. 

da lei 8666/1993.  

Na oportunidade, antes de adentrar no mérito, cumpre-nos informar 

que, a presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade 

assessorada no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem 

praticados ou já efetivados.   

Importante salientar também que o exame dos autos processuais se 

restringe aos seus aspectos jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza 

técnica. 

 

Diante da analise inicial este Jurídico deixa de opinar na fase interna 

devido já ter opinado no inicial. 
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É o relatório. 

 

II – DA ANÁLISE JURÍDICA: 

 
 

Trata-se de solicitação exarada da Comissão Permanente de 

Licitação do Município de Juruti -PA, acerca da analise dos procedimentos 

adotados no presente processo após realização do procedimento externo, através 

da Modalidade Tomada de Preços, com fundamento no Art. 22, II c/c 23, inciso 

I, paragrafo 2º da lei 8666/1993, na contratação de PESSOA JURÍDICA PARA 

CONSTRUÇÃO DE 01 POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM PROFUNDIDADE DE 250 METROS, 

NO BAIRRO MARACANÃ, CONFORME CARACTERISTICA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, edital em anexo e demais documentos. 

Conforme a lei 8666 de 1993 que regulamenta a modalidade de 

Tomada de Preços Todos os prazos indicados no instrumento convocatório 

foram devidamente atendidos. 

O principio da publicidade foi cumprido havendo  comprovação 

de publicidade no portal  DOU e GEO-OBRAS ocorrido em 13.12.2021, conforme 

preceitua o art. 3º da Lei nº 8.666/, vejamos: 

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.                    (Redação dada pela Lei nº 

12.349, de 

2010)          (Regulamento)            (Regulamento)              (Regulam

ento) (grifo nosso) 

 

Ademais, o valor  estimado  da  compra  ou  do  serviço  a  ser  

contratado, se adapta a  modalidade  Tomada  de  Preços, conforme o art. 25 da 

lei 8666/93  que aduz:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7746.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7840.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7843.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7843.htm
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Art. 23.  As modalidades de licitação a que se referem os 
incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função 

dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da 
contratação: 

I - para obras e serviços de engenharia:          (Redação 

dada pela Lei nº 9.648, de 1998)             (Vide Decreto nº 9.412, 

de 2018)    (Vigência) 

(...) 

b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e 

quinhentos mil reais);           (Redação dada pela Lei nº 9.648, 

de 1998)            (Vide Decreto nº 9.412, de 2018)    (Vigência) 

 

As publicações citadas acima podem ser acessadas nos endereços 

eletronicos abaixo:  

http://geoobras.tcm.pa.gov.br/Cidadao/Licitacao/Detalhes/6130 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/avisos-de-licitacaopregao-

letronico-n-33/2021-366792811 

Não houve impugnações sendo dado prosseguimento as demais 

etapas da Tomada de Preços. 

O procedimento de recebimento e abertura dos envelopes, com as 

propostas de preços foi realizado no dia 28/12/2021 na sala de reuniões da 

CPL; 

Após a primeira sessão que teve como resultado a habilitação e o 

credenciamento foram habilitadas a segunda fase a saber a Empresa FENIX 

CONSTRUÇÃO E SERVIÇO EIRELI CNPJ: 22.809.866/0001-80. 

Constatou-se que as empresas apresentaram documentos de 

habilitação, credenciamento e proposta.  

Realizado a abertura da proposta de preço de ACORDO COM O 

CRITÉRIO DO MENOR PREÇO GLOBAL constatou-se que a empresa FENIX 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art23i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art23i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9412.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9412.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9412.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art23i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art23i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9412.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9412.htm#art2
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CONSTRUÇÃO E SERVIÇO EIRELI CNPJ: 22.809.866/0001-80 apresentou valor na 

ordem de R$ 495.000,12 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais e doze 

centavos), estando a proposta compatível com os valores do Edital, a sessão foi 

suspensa para análise do setor de engenharia quanto a proposta apresentada 

Em seguida foi apresentado parecer técnico 72/2021 pela equipe de 

engenharia da Prefeitura do Municipio de Juruti aprovando a proposta 

apresentada, dessa forma, foi dado continuidade ao procedimento.  

Dado prosseguimento ao processo em 03 de janeiro de 2022, foi 

reaberto a sessão para julgamento final da proposta apresentada. 

Toda a documentação apresentada pela licitante vencedora 

encontra-se em consonância com o instrumento convocatório em termos de 

habilitação e também de regularidade trabalhistas. 

 

 
O PREÇO DE MERCADO E PESQUISA: 

 

O preço executado neste procedimento encontra-se dentro do 

Mercado, conforme Pesquisa de Preço apresentada no procedimento inicial 

Tabela Sinapi. 

No âmbito das compras públicas a regra é licitar, e para toda 

licitação, das modalidades previstas no Art. 22 da Lei nº 8.666/1993 e da 

modalidade prevista na Lei nº 10.520/2002, a pesquisa de preços é obrigatória. 

 

 

 

 

DA SELEÇAO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA: 

 

Após a pesquisa de preço e a publicação do aviso de interesse da 

administração pública em contratação do objeto deste procedimento, então a 
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CPL buscou selecionar a melhor proposta possível com observância no princípio 

da isonomia, portanto, a contratação foi ao melhor possível, nas circunstância 

existente e identificadas pela autoridade competente, conforme se vê acerca de 

condições do mercado e da capacitação do particular escolhido. 

 
 

 
III - DA CONCLUSÃO: 

 

 

Este Jurídico deixa de opinar na fase interna devido já ter opinado no 

inicial. 

Quanto a fase externa não vejo qualquer ato que cause nulidade no 

supra processo, tendo ocorrido todo o procedimento sem qualquer tumulto ou 

recurso e na maior simplicidade. 

 

Recomenda que assim que for aprovada a Dotação Orçamentária, 

então que seja juntado ao processo para credito orçamentário e saldo para o 

exercício 2022, devendo observar que seja a mesma rubrica já usada em 2021. 

 

Diante do exposto, então OPINO pelo prosseguimento do feito com a 

devida adjudicação e homologação. 

 

Recomendo que seja Publicado  a adjudicação e homologação 

para que não fira o principio da publicidade e haja uma possível nulidade, 

que seja publicado no Diário Oficial da União, Jornal de Grande Circulação 

do Estado, TCM/PA e Portal da Transparência do Munícipio. 

 

Recomendo ainda que devido o contrato ultrapassar o exercício 

financeira, as despesas referente a contratação sejam integralmente empenhadas 

até 31 de dezembro de 2021, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme 
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Orientação Normativa AGU n° 39 de 13/12/2011, bem como no exercício 

financeiro de 2022 seja efetuado o devido apostilamento com a dotação 2022. 

 

Ante o exposto, conclui-se, salvo melhor juízo, presentes os 

pressupostos de regularidade jurídica dos autos, ressalvado o juízo de mérito da 

Administração e os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à 

análise dessa Procuradoria Jurídica, podendo o processo produzir os efeitos 

jurídicos pretendidos, no que tange a Contratação da empresa FENIX CONSTRUÇÃO 

E SERVIÇO EIRELI CNPJ: 22.809.866/0001-80 para Contratação De Empresas para 

construção de 01 poço tubular profundo, com profundidade de 250 metros, no 

bairro Maracanã, conforme caracteristica e especificações técnicas contidas no 

projeto básico, no valor da ordem total de R$ R$ 495.000,12 (quatrocentos e 

noventa e cinco mil reais e doze centavos), mediante Tomada de Preços 

006/2021, com fundamento no Art. 22, II c/c 23, inciso I, paragrafo 2º da lei 

8666/1993, cumpridas as  formalidades administrativas. 

Recomenda-se que se insira no processo  o Termo de Abertura do 

Processo, o Termo de Encerramento e que realize a numeração do processo 

após a inserção dos documentos finais; 

Na oportunidade, informo que a análise formulada não tem por fim 

intervir em questões de ordem técnica, financeira e orçamentaria inerentes ao 

procedimento , limitando-se o emissor deste ato opinativo a avaliar apenas o seu 

aspecto juidico-formal. 

Derradeiramente, anoto que está o presente processo condicionado à 

apreciação e aprovação da autoridade superior. 

 

Retornem os autos a Comissão Permanente de Licitação. 

 

É o Parecer, 
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13 de janeiro de 2022 

 

 

 

 

 

Marcio José Gomes de Sousa 

OAB/PA 10516 
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