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PARECER JURÍDICO 

MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

  

PROCESSO Nº: MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS – 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA.  

ASSUNTO: LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA AREA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAR SERVIÇO DE INSERÇÃO 

(DIVULGAÇÃO DE COMERCIAIS EDUCATIVOS E INFORMATIVOS) COBERTURAS DE EVENTOS 

DO GOVERNO MUNICIPAL, EM RÁDIO E TV, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE 

SANTA MARIA DO PARÁ. 

INTERESSADOS: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 

DO PARÁ. 

 

 

 

Trata-se de consulta encaminhada pela Diretoria de Licitação e Compras, que requer 

análise da minuta de edital de licitação na modalidade tomada de preços, visando à 

contratação de empresa especializada na área de publicidade para prestar serviço de 

inserção e cobertura de eventos do governo municipal, em rádio e tv, na sede e na zona 

rural do Município de Santa Maria do Pará. 

Cabe ressaltar que a licitação é um dever imposto pelo constituinte originário, fixado 

na Constituição Federal no art. 37, inciso XXI e disciplinado na Lei nº 8666/93, que impõe 

às entidades governamentais a obrigação de abertura de certame sempre que pretenderem 

adquirir, alienar, locar bem, contratar a execução de obras ou serviços. Tal procedimento 

é erigido justamente para a consecução da proposta mais vantajosa às conveniências 

públicas e atender à isonomia dos jurisdicionados. 

A Tomada de Preços, conforme preleciona a Lei Federal nº 8.666/93, é a modalidade 

utilizada para contratações em que o valor estimado esteja entre R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil) a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil) para execução de obras e 

serviços de engenharia e entre R$ 80.000,00 (oitante mil) a 650.000,00 (seiscentos e 
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cinquenta mil) para aquisição de materiais e outros serviços. 

Todavia, registra-se que recentemente foi publicado o Decreto nº 9.412/2018, que 

atualiza os valores limite de três modalidades de licitação – convite, tomada de preços e 

concorrência. Os valores alterados na Lei nº 8.666/1993 foram reajustados em 120%, que 

correspondem à metade do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado de 

maio de 1998 a março de 2018. 

Além da atualização de acordo com a inflação, a medida visa aprimorar a gestão 

pública. Os novos valores terão como resultado procedimentos de compras menos onerosos, 

considerando-se o custo indireto de uma licitação em relação aos valores dos bens e 

contratações que são objeto dessas modalidades de licitação. 

Os valores estabelecidos ficam atualizados da seguinte forma: Para obras e serviços 

de engenharia na modalidade convite até R$ 330 mil; tomada de preços até R$ 3,3 milhões 

e concorrência acima de R$ 3,3 milhões. Para compras e serviços na modalidade convite até 

R$ 176 mil; tomada de preços até R$ 1,43 milhão e concorrência acima de R$ 1,43 milhão. 

A principal característica desta modalidade é que ela se destina a interessados 

devidamente cadastrados, sendo que este cadastramento se refere à análise prévia da 

situação da empresa, por meio da verificação de sua habilitação jurídica, de sua 

regularidade fiscal, de sua qualificação econômico-financeira, de sua qualificação técnica. 

Desta forma esta modalidade é dividida em duas fases: na primeira fase serão analisadas as 

condições para sua habilitação e na segunda o licitante fornece sua proposta de preço. 

Analisando-se o instrumento convocatório sub examine, podemos inferir que o objeto 

da licitação, constante o edital referido está em conformidade com a legislação aplicável à 

espécie. 

 Em análise aos autos da minuta do edital, constata-se que a presente seguiu as 

cautelas recomendadas pela Lei Federal n.º 8.666/93, possuindo a indicação do nome da 

repartição interessada, sendo certo, ainda, constar a expressa indicação da modalidade, o 

regime de execução e o tipo da licitação. 

Também se percebe que há o indicativo expresso da regência do certame, nos termos 

da Lei de Licitações, com o designativo do local para o recebimento dos envelopes 

documentação e proposta, bem como outros requisitos, a saber: 
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01 - A definição precisa do objeto, apresentada de forma clara, 

explicativa e genérica, inexistindo particularidade exagerada que 

possa afetar a ampliação da disputa no presente certame;  

02 - Local onde poderá ser obtido o edital;  

03 – Informações sobre a execução do contrato e a forma para a efetiva 

execução do objeto da licitação;  

04 – Informações sobre os casos de inadimplemento, para o fim da 

aplicação de futuras penalidades;  

05 – Condições e critérios para julgamento, bem assim os locais, 

horários e meios de comunicação a distância em que serão fornecidos 

os elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação em 

tela;  

06 – Prazo e condições para pagamento;  

07 - Demais especificações e peculiaridades da licitação 

(considerações, minutas, etc.). 

 

Assim, em análise ao retro mencionado Edital de Licitação e Anexos, verificamos a 

sua regularidade jurídico-formal, que se apresenta em conformidade com a Lei de Licitações 

e Contratos Administrativos. 

Nesse sentido, com fulcro nas informações constantes do presente processo, 

promovemos o visto no supracitado Edital e Anexos, consoante os termos do art. 38, 

parágrafo único da Lei nº 8.666/1993. 

Registra-se que o presente parecer tem natureza opinativa, nos termos do art. 38, 

parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93 (Julgados STF: MS n.º 24.073-3–DF– 2002; MS n.º 

24.631-6–DF–2007), e apresenta como respaldo jurídico os fatos e fundamentos 

colacionados. 

É o entendimento, salvo melhor juízo.  

 

Santa Maria do Pará, 30 de abril de 2019.  
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JULIANA PINTO DO CARMO 

ASSESSORA JURÍDICA 

ADVOGADO – OAB/PA Nº 22.395 
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