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PARECER JURÍDICO PRÉVIO 

 

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO REFERENTE AO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20200106 – 

TOMADA DE PREÇO, DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BUJARU, ATRAVÉS DA 

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 

PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA 

JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE 

ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAÇÃO 

DE 17 KM DE ESTRADA VICINAL E 

CONSTRUÇÃO DE PONTE NA 

COMUNIDADE MOCAJUBA, ZONA RURAL 

DE BUJARU/PA. 

 

RELATÓRIO: 

A Prefeitura municipal de Bujaru, através da secretaria municipal de 

obras e urbanismo deflagrou processo licitatório para contratação de empresa para 

realização de 17 km de estrada vicinal e construção de ponte na comunidade de 

Mocajuba, zona rural de Bujaru. 

E, para verificação da legalidade e regularidade da fase interna do 

procedimento licitatório adotado, solicita o presidente da Comissão Permanente de 

Licitação parecer jurídico desta assessoria jurídica. 

É o relatório, passo a OPINAR. 

PARECER: 

A Prefeitura municipal de Bujaru através da secretaria municipal de obras 

e urbanismo para contratação de pessoa jurídica pessoa jurídica para realização de 

duas obras de engenharia distintas, a saber: 17 km de estradas vicinais; construção de 

ponte de madeira na comunidade Mocajuba, zona rural de Bujaru. 

Primeiro e de logo, destacar que a Tomada de Preço em questão tem 

dois objetos distintos como acima referido, sendo que, pela redação não se pode 

sequer confirmar que as duas obras de estrada vicinal e construção de ponte serão 

realizadas na mesma comunidade de Mocajuba. 
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Assim, sugiro que a CPL destaque que a Tomada de Preço é para obra 

de engenharia em dois lotes separados, sendo um lote para obra da estrada vicinal e, 

outro lote para construção da ponte. 

No lote destacado para a estrada vicinal esclarecer nos autos o que 

refere a expressão “complementação”, para que fique certo no processo o serviço 

contratado, se 17 km ou outra medida destinada a complementar parte de serviço já 

realizado. 

A expressão “complementação” de 17 km de estrada vicinal acarreta 

imprecisão e incerteza, pelo que sugiro que seja indicado o tamanho exato da obra, 

bem assim como a indicação de que se trata de construção de estrada vicinal, 

afastando a consideração de recuperação. 

D’outra banda, indico que o processo está em ordem e obedecendo ao 

que estabelece o parágrafo único do Art. 38, da Lei 8.666/93, estando nos autos 

confirmado a necessidade e o interesse público na contratação, já que se trata de 

serviços essenciais à garantia da mobilidade das comunidades do entorno e da 

própria comunidade de Mocajuba. 

Houve também, conforme exigência legal, a comprovação pelo setor de 

contabilidade do município a existência de dotação orçamentária própria para 

atender a despesa, tendo sido igualmente atestada à previsão de recursos financeiros 

suficientes para esta despesa, confirmando a existência de recursos destinados a 

atender à realização do objeto licitado. 

Em vista do que foi esclarecido no despacho da CPL, o valor total 

estimado da despesa, de R$ 268.611,34 (duzentos e sessenta e oito mil seiscentos e 

onze reais e trinta e quatro reais), foi eleita como modalidade de licitação a Tomada 

de Preços, por se enquadrar dentro do limite previsto no Art. 23, I, “b”, da referida lei, 

que é de cerca de R$ 1.500.000.00 (um milhão e quinhentos mil reais)1, no que agiu a 

comissão permanente de licitação de acordo com a lei. 

                                           
1  Decreto nº 9.412/2018 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=19/06/2018&jornal=515&pagina=17&totalArquivos=108
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Por fim, constata-se que a minuta do Edital necessita ser alterada para 

que conste especificamente e separadamente cada objeto, sendo um lote para obra 

da estrada vicinal e, outro lote para a Ponte, nos termos indicados no Art. 40 da lei 

8.666/93. 

Da mesma forma a minuta do contrato a ser firmado com a licitante 

vencedora, que acompanha o edital, necessita igualmente ter o objeto indicado, 

mesmo na minuta, já que é sabido que para cada objeto um contrato próprio, dai 

porque deveria ter sido formuladas duas minutas separadas ou uma minuta para cada 

objeto, sendo que necessariamente o objeto deve ser indicado já na minuta. 

Assim, após a análise do processo em epigrafe, concluímos que o mesmo 

necessita de ajuste e alteração na minuta do Edital e no contrato, da forma que se se 

adequem às exigências do art. 38, parágrafo único, da lei 8.666/93. 

Desta forma, a procuradoria opina pelo ajuste indicado no Edital e na 

minuta de contrato, sedo que, após os ajustes indicados seja publicado o Edital 

referido. 

É o parecer 

Bujaru/PA; 02 de abril de 2020. 

 

 

 

 

GABRIEL SOUZA 

Procurador Municipal 

 

 

 

 


		2020-04-02T16:05:48-0300
	BENEDITO GABRIEL MONTEIRO DE SOUZA
	Eu sou o autor deste documento




