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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAGALHÃES BARATA 
 

Comissão Permanente 

de Licitação 

 

RELATÓRIO OPINATIVO PARA APLICAÇÃO DE MODALIDADE E ANÁLISE DE MINUTA DE 

EDITAL 

 

 

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019-150101 – CPL/PMMB  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019150101 

OBJETO: SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, NO ÂMBITO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, 

GERENCIAMENTO E TREINAMENTO OPERACIONAL DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E 

DA TRANSPARÊNCIA, AUXÍLIO E ACOMPANHAMENTO NAS SESSÕES PARA ATENDER A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA. 

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

À Procuradoria Jurídica Municipal, 

 

Na qualidade de Presidente da Comissão apresento manifestação prévia acerca 

da Solicitação de contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de 

consultoria e assessoria em licitação, no âmbito da administração pública, bem como na 

elaboração de contratos, gerenciamento e treinamento operacional de sistemas 

administrativos e da transparência, auxílio e acompanhamento nas sessões para 

atender a Prefeitura Municipal de Magalhães Barata, objetivando a emissão de Parecer 

Jurídico prévio aos procedimentos até então adotados e à minuta de edital. 

Face às solicitações das Secretarias requisitantes e ao encaminhamento do 

Exmo. Prefeito Municipal através do Secretário Municipal para abertura de 

procedimento licitatório em fase interna para o objeto em questão, tenho a me - 

manifestar: 

 

ANTECEDENTES 
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A motivação inicial parte da Secretaria Municipal de Administração, conforme 

solicitação e Termo de Referência constantes dos autos.  

Devido ao grande número de mudanças feitas nas licitações, com acordos e 

jurisprudências dos Tribunais do Pará, da União e do TCE-PA e considerando as 

mudanças frequentes nos entendimentos das Leis, esta contratação esta justifica. 

Assim, é necessária uma atuação especializada junto aos órgãos da 

Administração Pública em geral, a qual profere decisões que interferem diretamente 

nas políticas públicas, que impactam diretamente as receitas municipais impondo 

despesas não previstas no orçamento aprovado, sem olvidar dos processos 

administrativos.  

A abertura deste processo é proveniente de solicitação encaminhada ao 

Gabinete do Presidente, conforme justificativas melhor apontadas no Termo de 

Referência anexado aos autos, mostrando a necessidade de tal fornecimento.   

 

ENQUADRAMENTO 

A Prefeitura Municipal de Magalhães Barata comunica a Contratação de empresa para 

prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria em licitação, no âmbito da 

administração pública, bem como na elaboração de contratos, gerenciamento e 

treinamento operacional de sistemas administrativos e da transparência, auxílio e 

acompanhamento nas sessões para atender a Prefeitura Municipal de Magalhães 

Barata, e justifica o procedimento de acordo com a Lei 8.666/93. A modalidade utilizada 

foi a Tomada de Preços, tipo Técnica e Preço, que tem fundamento nos diplomas legais, 

a saber: 

Tomada de Preços é a licitação para contratos de valor inferior 
ao estabelecido para a concorrência, realizada entre 
interessados previamente cadastrados, observada a necessária 
qualificação (art. 22 § 2º). A qualificação é a que constar do 
cadastro, por categoria, tendo em vista a especialização, e por 
grupos, de acordo com a capacidade técnica e financeira dos 
inscrito (art. 34 a 37) (MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e 
Contrato Administrativo. 14 ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 
97).  
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Portanto, a modalidade Tomada de Preços poderá ser utilizada para a contratação do 

objeto ora mencionado. O § 2º do art. 22, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 

1993, assim preleciona:  

Tomada de preços é a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a 
todas as condições exigidas para o cadastramento até o 
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, 
observada a necessária qualificação. 

 

Por sua vez, o art. 23, inciso I, alínea “b”, assim preleciona:  

Art. 23 (...), alterado pelo Decreto nº 9.412, publicado no DOU 
18/06/2018 – até R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e 
trinta mil reais), para a modalidade Tomada de Preços, para 
serviços comuns. 
 
“O Decreto Atualiza os valores das modalidades de licitação de 
que trata o art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 93”  
II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior: 
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998), alterada pelo 
Decreto 9.412/2018;  
b) tomada de preços - até R$ 1.430.000,00 (um milhão, 
quatrocentos e trinta mil reais); ( Decreto nº 9.412/2018) 

 

O art. 38, § único da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, assim preleciona: 

Art. 38 (...)  
§ único: 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. (Redação dada pela Lei nº. 8.883, de 1994).  
Portanto, mister ressaltar que o valor do objeto está de acordo 
com a previsão legal, bem como a modalidade de licitação 
amolda-se as definições do objeto. 

 

OPINO  

Por todas as razões apresentadas em primazia ao interesse público, a comissão 

definiu pela realização de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo técnica 

e preço, o qual será conduzido pela Presidente da Comissão de Licitação. 

Solicito análise tendo em vista os procedimentos internos realizados. E que seja 

elaborado parecer jurídico para o prosseguimento ou não do processo em fase externa. 
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Segue em anexo Minuta do Edital, conforme a referida modalidade, e demais 

documentos componentes do Processo. 

 

Atenciosamente,  

 

Magalhães Barata, 16 de janeiro de 2019.

 
 

 

 

 

Gisele Gonçalves Nogueira 
Presidente da CPL 

Portaria Nº 002/2019 – GBP/MB 
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