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PARECER JURÍDICO PRÉVIO 
 

 

ADMINISTRATIVO. EDITAL DE LICITAÇÃO 

REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 

001/2022 - TP/CPL/PMCA, DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI/PA, 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 

TORRE PARA RESERVATÓRIO ELEVADO DE 

ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 20.000LT E 

MURO DE PROTEÇÃO, NAS LOCALIDADES: 

BAIRRO CHOQUE, BAIRRO PETRÓPOLIS, 

COMUNIDADE CARCARÁ, COMUNIDADE 

SANTO ANTÔNIO, COMUNIDADE GUAJARÁ 

E COMUNIDADE BELA VISTA, DO MUNICÍPIO 

DE CACHOEIRA DO ARARI/PA.  

 

A Prefeitura municipal de Cachoeira do Arari/PA, deflagrou 

processo de licitação, modalidade tomada de preços para Contratação 

De Empresa De Engenharia Para Construção De Torre Para Reservatório 

Elevado De Água, Com Capacidade De 20.000LT e Muro De Proteção, Nas 

Localidades: Bairro Choque, Bairro Petrópolis, Comunidade Carcará, 

Comunidade Santo Antônio, Comunidade Guajará E Comunidade Bela 

Vista, Do Município De Cachoeira Do Arari/PA. 

E, para verificação da formalidade, legalidade e regularidade 

do procedimento licitatório adotado, antes de dar início as próximas fases 

do processo, solicita o presidente da Comissão Permanente de Licitação 

parecer jurídico desta procuradoria. 

É o relatório, passo a OPINAR. 
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II - FUNDAMENTAÇÃO: 

De início, cumpre esclarecer que compete a essa Procuradoria, 

única e exclusivamente, prestar assessoria, sendo este parecer meramente 

opinativo, sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em 

aspectos relativos à conveniência e oportunidade da prática dos atos 

administrativos, que estão reservados à esfera discricionária do 

administrador público competente, tampouco examinar questões de 

natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira, salvo 

hipóteses anormais. 

Ressalto, ainda, que a presente manifestação apresenta 

natureza meramente opinativa e, por tal motivo, as orientações 

apresentadas não se tornam vinculantes para o gestor público, o qual 

pode, de forma justificada, adotar orientação contrária ou diversa daquela 

emanada por esta Consultoria Jurídica. 

O processo está em ordem e obedecendo ao que estabelece 

o parágrafo único do Art. 38, da Lei 8.666/93, estando o serviço objeto da 

licitação devidamente demonstrado com a instauração do processo, na 

respectiva solicitação de abertura atendendo a exigência da lei 8.666/93. 

Houve também, conforme exigência legal, a comprovação 

pelo setor de finanças do município de Cachoeira do Arari a existência de 

dotação orçamentária própria para atender a despesa, tendo sido 

igualmente atestada à previsão de recursos financeiros suficientes para esta 

despesa. 

Em vista do valor global estimado da despesa ser R$ 526.042,92 

(quinhentos e vinte e seis mil, quarenta e dois reais e noventa e dois 

centavos) dividido em Lote I: Bairro Choque – Sede do Município: Valor R$ 

87.673,82 (oitenta e sete mil, seiscentos e setenta e três reais e oitenta e dois 

centavos); Lote II: Bairro Petrópolis – Sede do Município: Valor R$ 87.673,82 

(oitenta e sete mil, seiscentos e setenta e três reais e oitenta e dois 
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centavos), Lote III: Comunidade Caracará – Zona Rural do Município: R$ 

87.673,82 (oitenta e sete mil, seiscentos e setenta e três reais e oitenta e dois 

centavos), Lote IV: Comunidade Santo Antônio – Zona Rural do Município: 

Valor R$ 87.673,82 (oitenta e sete mil, seiscentos e setenta e três reais e 

oitenta e dois centavos), Lote V: Comunidade Guajará – Zona Rural do 

Município: Valor R$ 87.673,82 (oitenta e sete mil, seiscentos e setenta e três 

reais e oitenta e dois centavos), Lote VI: Comunidade Bela Vista – Zona Rural 

do Município: Valor R$ 87.673,82 (oitenta e sete mil, seiscentos e setenta e 

três reais e oitenta e dois centavos) e, por se tratar de obra de engenharia, 

foi eleita como modalidade de licitação a Tomada de Preços, “Menor 

Preço Por Lote” por se enquadrar dentro do limite previsto no Art. 23, I, “b”1, 

da lei citada ao norte, que é de até R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos 

mil reais), conforme atualização dos valores contida no Decreto nº 9.412/18, 

no que agiu a comissão permanente de licitação de acordo com a lei. 

Por fim, constata-se que a minuta do Edital, efetivamente 

preenche os requisitos contidos no Art. 40, motivo pelo qual podemos 

informar que ele obedece aos termos da lei 8.666/93. 

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

licitante vencedora, que acompanha o edital, encontra-se em 

consonância com o Art. 55 da lei 8.666/93, observando todas as exigências 

cabíveis, sendo coerente com as disposições do edital. 

III – CONCLUSÃO: 

Ato contínuo, após a análise formal do processo em epígrafe, 

nota-se que ele está de acordo com a legislação vigente, pelo que 

aprovamos a minuta do Edital e do contrato, da forma que se encontram, 

conforme exigência do art. 38, parágrafo único, da lei 8.666/93. 

 
1 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: 
b) na modalidade tomada de preços - até R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais);  
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Desta forma, concluímos que o processo está pronto para que 

seja iniciada a próxima fase, devendo, para tanto, proceder à respectiva 

PUBLICAÇÃO, e posterior recebimento e julgamento da habilitação dos 

licitantes e julgamentos das respectivas propostas. 

É o parecer que submeto, respeitosamente, para análise superior. 

 

Cachoeira do Arari/PA, 22 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

GABRIEL PEREIRA LIRA 

Assessor Jurídico 

OAB/PA nº 17.448. 
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