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PARECER JURÍDICO  

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - Comissão de 

Licitação. 

Assunto: Licitação na Modalidade Tomada de Preço – Execução de 

Obra – Conclusão de 03 Unidades Básica de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os autos versam sobre pedido de parecer através 

do ofício nº. 055/2016, acerca da legalidade de realização de 

licitação na modalidade “Tomada de Preço” para fins de execução  

de construção/conclusão de obra de 03 (duas) Unidade Básica de 

Saúde, sendo, nas Comunidades “Matacurá”, “Cardoso” e “Engenho”. 

O edital veio numerado para abertura do certame 

na modalidade Tomada de Preço nº. 002/2016. 

O parecer segue vazado na seguinte ementa: 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO EMPRESA 

PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CONCLUSÃO DE PARCELA DE 

OBRA PROVENIENTE DE DISTRATO. MODALIDADE. TOMADA 

DE PREÇO. ATO CONVOCATÓRIO E TERMO DE REFERENCIA 

QUE ATENDE OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. 

LEGALIDADE. 

A modalidade de licitação a ser empregada nos 

processos de seleção dos fornecedores de bens e serviços está 

fora da discricionariedade do administrador. 

A lei 8.666/1993 define Tomada de Preço: 

 

Art. 22.  São modalidades de licitação:  

... 

II - tomada de preços;  

... 

§ 2
o
  Tomada de preços é a modalidade de 

licitação entre interessados devidamente 

cadastrados ou que atenderem a todas as condições 
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exigidas para cadastramento até o terceiro dia 

anterior à data do recebimento das propostas, 

observada a necessária qualificação. 

Para a contratação do objeto em voga, o critério 

para a eleição da modalidade é o menor preço que não deve ser 

inferior ao que despendido durante o exercício financeiro. 

Vejamos: 

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) 

... 

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)... 

 

Anoto, por oportuno que, em consulta à Secretaria 

Municipal de Educação, foi informado que o objeto detalhado no 

edital, não se cuida de fracionamento de uma obra maior, ao 

contrario, engloba duas unidades com as mesmas características, 

daí porque, reuniu-se em um mesmo processo licitatório, em tudo 

para afastar qualquer questionamento acerca de fracionamento de 

licitação. 

Quanto ao valor, a minuta do edital e as 

planilhas orçamentárias em anexo estão em sintonia com os 

limites impostos à modalidade. 

Assim, quanto à modalidade, o Ato Convocatório 

encontra-se simetricamente com a legislação de regência.  

No tocante ao ato convocatório, evidencia-se que 

o mesmo preenche todas as exigências insertas no artigo 41 da 

Lei 8.666/1993, devendo ser lançada a fase externa com 

observância dos consectários de direito. 

Assim, sendo os atos acima destacados, emanados 

da autoridade competente e devidamente motivados, encontra-se a 

fase interna apta, devendo a Comissão de Licitação desencadear a 

fase externa, obedecendo aos preceitos constitucionais da 

publicidade, eficiência e moralidade, publicando na forma da lei 

o respectivo aviso e demais atos. 

Entendo, pois, sem prejuízo do que já declinado, 

orientar para o edital seja melhor formatado, a saber, tabulação 

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/Leis/L9648cons.htm#art23i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9648cons.htm#art23i
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de margens, numeração de páginas, recuos de itens e subitens, 

etc... 

É o parecer. 

Baião, PA, 05 de abril de 2016. 

 

 

Miguel Biz 

OAB/PA 15409-B 
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