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Parecer Jurídico – Licitação nº 214/2019   
Processo Administrativo nº 272/2019        
Tomada de Preços nº 001/2020/PMO/SEMPOF    
Data da Autorização: 06/12/2019 
Data da Autuação: 09/12/2019            
Procedência: CPL 
Assunto: Contratação de Empresa para executar a reforma e ampliação do Estádio 
Municipal Ary Ferreira. 
 
I – RELATÓRIO 
 

Trata-se de solicitação de parecer jurídico acerca das minutas de edital e contrato 
que ensejam o Processo Administrativo retro epigrafado destinado à contratação de Empresa 
para executar a reforma e ampliação do Estádio Municipal Ary Ferreira 

 
Por meio do Ofício nº 267/2019, a SEMPOF solicitou a abertura do processo 

licitatório e encaminhou os seguinte documentos: Planilha Orçamentária, Cronograma 
Físico-Financeiro, Projeto, Memorial Descritivo e Especificação Técnica, Termo de 
Referência, entre outros. 

 
Consta no processo o Termo de Reserva Orçamentária, declarando que existe 

recurso para a despesa pretendida, a ser consignada nas seguintes dotações: 

 
1919 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 
27.812.0012.2.026 – Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

 
Isto posto, verifica-se nos autos a Autorização do Gestor Municipal para a abertura 

da licitação na modalidade Tomada de Preços, e posteriormente, a autuação do referido 
processo licitatório. 

 
Eis o breve relatório. 
 
Passo à análise jurídica que o caso requer.

 

II – DA MINUTA DO EDITAL E DO CONTRATO 
 

A análise da minuta do edital e do contrato administrativo será alicerçada na Lei nº 
8.666/1993. 

 
Isto posto, acerca do preâmbulo, verifica-se que este deve atender as exigências 

previstas no caput do art. 40 da Lei 8.666/93, quais sejam, informar com clareza e 
objetividade o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada, a 
modalidade adotada, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção a legislação 
aplicável, e a indicação do local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, 
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pressupostos devidamente cumpridos. 
 

Dando continuidade à análise, observa-se que o Capítulo III do edital destaca com 
clareza e objetividade o objeto desta licitação, qual seja, contratação de empresa para executar 
a reforma e ampliação do Estádio Municipal Ary Ferreira no município de Óbidos.  

 
Atendendo às demais exigências legais, constata-se a indicação das sanções 

administrativas aplicáveis ao contratado em caso de inadimplemento, a previsão das 
exigências que deverão ser atendidas pela empresa licitante, as condições para 
participação no certame e forma de crendenciamento, a dotação da reserva orçamentária 
a ser utilizada para o pagamento da contratação, a indicação do local e horários em que 
serão fornecidas informações e esclarecimentos relativos á licitação, entre outros. 

 
No que concerne a minuta do contrato, esta deve seguir as regras previstas no art. 

55 da Lei nº 8.666/93, . Assim sendo, verifica-se no Anexo IX do edital em análise, as 
cláusulas contratuais referente ao objeto, regime de execução, preço, medição e pagamento, 
prazos, discriminação orçamentária, obrigações da contratada e do contratante, 
penalidades, rescisão, forma de execução dos serviços, alteração contratual, fiscalização e 
foro. 
 
 Em linhas gerais, esses são os principais aspectos que destaco. 

 
III – CONCLUSÃO 

 
 Por todo o exposto, uma vez verificado que o processo atende as exigências legais, 
concluo pelo deferimento da realização do certame licitatório pretendido, na modalidade 
Tomada de Preços, podendo ser dado prosseguimento à fase seguinte, com a devida 
publicação do edital e seus anexos. 
 
 É o parecer sub examen, salvo melhor juízo. 
 
 Óbidos, 17 de Dezembro de 2019. 
 

 
 
 
 

 

DIENNE BENTES 

Advogada - OAB/PA 18.486 
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