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Parecer nº. 029/2018 

Processo nº. 049/2018/PMO/SEMPOF. 

Interessado: SEMED, SEURBI e SEMDES. 

Procedência: Comissão Permanente de Licitação 

Assunto: Análise de edital e Minuta de contrato – Concorrência Pública nº 001/2018 – 

PMO/SEMPOF 

 

 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

 

 

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL submete a exame e parecer 

desta Procuradoria o edital e a minuta de contrato da Concorrência Pública n° 001/2018 - CPL, que 

tem como objeto a Contratação de Empresa para construção da Unidade Básica de Saúde Fluvial do 

Ministério da Saúde – UBSF destinada às atividades de atendimento em saúde do Município de 

Óbidos. 

A Concorrência Pública n.º 001/2018, é composta pelo Processos nº. 049/18, com 

estimativa de contratação no valor total de R$ 1.722.060,00 (Um milhão setecentos e vinte e dois mil 

e sessenta reais). 

O Chefe do Executivo, na qualidade de ordenador de despesa, autorizou no dia 26 de 

janeiro de 2018, a presente contratação nos termos da Concorrência Pública n.º 001/2018-CPL, 

instaurando o presente processo administrativo. 

O Processo Administrativo Licitatório foi autuado pela Presidente da Comissão de 

licitação, sendo aberto no dia 29 de janeiro de 2018 (Decreto n.º 781/2017), tendo como processo o nº 

049/17, na modalidade Concorrência Pública n.º 001/2018-CPL, sendo requisitante a Prefeitura 

Municipal de Óbidos por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças - 

SEMPOF. 

O referido processo licitatório foi encaminhado a esta Assessoria Jurídica para emissão de 

parecer jurídico sobre a Minuta do contrato e do Edital, conforme Memorando n.º 144/2018-CPL, 

referente ao processo administrativo n.º 049/2018. 

Eis o relatório, passamos para análise. 

Inicialmente cabe esclarecer que, ante a avaliação deste órgão se restringir tão somente ao 

aspecto jurídico-formal, todas as informações técnicas, estranhas a matéria jurídica, constantes dos 

documentos apresentados, serão tomadas por verdadeiras, diante da presunção da legitimidade dos 

atos da Administração Pública e, por conseguinte, do setor licitante responsável. 

O artigo 38, parágrafo único da lei n.º 8.666/93, dispõe que as minutas de editais de 

licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente 

examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. 

O presente Processo encontra-se devidamente instruído, sendo que a contratação tem-se 

como imprescindível aos interesses públicos, pois se trata de Contratação de Empresa para construção 

da Unidade Básica de Saúde Fluvial do Ministério da Saúde – UBSF destinada às atividades de 
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atendimento em saúde do Município de Óbidos, razão suficiente para que seja a mesma ultimada com 

a brevidade exigida. 

No que tange à conveniência administrativa, tem-se como necessária à contratação em 

tela pelas relevantes razões retro expendidas. No que respeita ao aspecto puramente legal, a proposição 

em pauta encontra ressonância na disposição do art. 22, I, § 1º, c/c o art. 23, II, “c” da Lei n°. 

8.666/1993, que aponta a concorrência como a modalidade licitatória ao caso, situação em que se 

enquadra perfeitamente a presente aquisição, senão vejamos: 

 

Art. 22. São modalidades de licitação: 

I - concorrência; (Grifamos) 

 (...) 

§ 1º - “Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados 

que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos 

mínimos de qualificação exigidas no edital para execução de seu objeto.”(grifo 

nosso) 

(...) 

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: 

II – para compras e serviços não referidos no inciso anterior:  

c) concorrência – acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais); 

(Grifamos) 

 

Diante da previsão acima, verifica-se que o valor estimado para contratação está acima 

do limite estabelecido no dispositivo legal, enquadrando-se nas disposições retro citadas, os quais 

apontam que a Administração Pública poderá fazer a aquisição em apreço através da modalidade 

licitatória em comento ora plenamente configurada, até porque o interesse público reclama à satisfação 

imediata daquela. 

Não podemos esquecer que com o advento da Lei Complementar nº.123/2006 as 

Microempresas e as Empresas de pequeno porte passaram a gozar de certos privilégios nas licitações 

públicas, como por exemplo, comprovação da regularidade fiscal na assinatura do contrato, 

preferência na contratação quando ocorrer empate e demais privilégios previstos nos arts. 42 a 49, da 

referida LC. 

A Minuta do Edital da Concorrência Pública n° 001/2018 - PMO, encontra-se 

devidamente articulada, contendo todos os elementos necessários para sua validade: “objeto da 

licitação, prazos e condições, garantias, condições para participação, apresentação de envelopes, 

qualificação técnica, dotação orçamentária, informações sobre o processo licitatório, critério de 

julgamento, Recursos, Adjudicação, Preço, Pagamento, Penalidades, Obrigações das Partes, 

Considerações Finais e Referência aos Anexos”, estando assim, com todos os requisitos do artigo 40 

caput da Lei de Licitação e Contrato. 

 

Conclusão 

Pelo fio do exposto e em atendimento ao disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei n. 

8.666/93, opinamos pela aprovação da minuta do instrumento convocatório e do contrato, por atender 
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aos artigos 40 e 55 da lei acima, passando a reconhecer a Concorrência Pública n° 001/2018, 

aplicável à situação in concreto, ex vi do art. 22, I, § 1º, c/c o art. 23, II, “c” da Lei n°. 8.666/1993. 

Este é o parecer que, respeitosamente, submeto à superior apreciação de Vossa 

Excelência. 

 

Óbidos, 26 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

 

 

CARLOS MAGNO BIÁ SARRAZIN 

Advogado - OAB/PA 23.273 

Contrato n.º 052/2017 
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