
 
 
 

Município de Aveiro 
Assessoria Jurídica 

 
PARECER 

 

Assunto: Análise de Processo Licitatório nº 012/2020-TP  

 

Objeto: Tomada de Preços para a contratação de empresa especializada em 

serviços técnicos de topografia, contemplando Georreferenciamento de Áreas 

Urbanas e Rurais com Levantamento Planialtimétrico e Cadastral do Município de 

Aveiro, Estado do Pará, em Regime de Empreitada Preço Global. 

 

 

    Trata-se da análise jurídica do processo licitatório sobre licitação 

pública na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a contratação de empresa 

especializada em serviços técnicos de topografia, contemplando 

Georreferenciamento de Áreas Urbanas e Rurais com Levantamento Planialtimétrico 

e Cadastral do Município de Aveiro, Estado do Pará, em Regime de Empreitada 

Preço Global. 

 

    A situação está prevista no parágrafo único do art. 38, da Lei de 

Licitações e Contratos, sendo que o presente parecer não se restringirá ao exame 

exclusivo da minuta de edital, mas também dos atos do procedimento licitatório 

realizados até então. Ocorre que o ato convocatório se caracteriza como uma das 

peças do processo, com atos anteriores que funcionam como condições necessárias 

à sua elaboração, sendo infrutífero analisá-lo como se fosse uma peça autônoma, 

apta a produzir efeitos por si só.  

 

   Realizadas as considerações iniciais, passo ao exame jurídico dos atos 

administrativos, verifico a conformidade do procedimento, edital e minuta contratual 

às normas da Lei n. 8.666/93. A Licitação por Tomada de preços é uma modalidade 

de licitação presente no Direito Administrativo Brasileiro, onde a escolha do 

fornecedor mediante a oferta de preços, basear-se-á em um cadastro prévio dos 

interessados, onde será analisado a situação e a conformidade da empresa, com o 

disposto na lei ordinária brasileira nº 8666/93.  

 

   O cadastro indicado pode ser executado em até 3 dias antes da data de 

recebimento das propostas. Esta modalidade somente poderá ser aplicada para 

valores até R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) no caso de 

materiais e serviços e até R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais) para 

a execução de obras de engenharia, atualizados pelo Decreto nº 9.412, de 18 de 

junho de 2018.  

 

   Analisando os documentos prévios encaminhados verifica-se que foram 

cumpridas todas as exigências determinadas em lei, com todos os instrumentos 

pertinentes à modalidade indicada. 
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   Ante o exposto e em atendimento ao disposto no art. 38, parágrafo único, 

da Lei n. 8.666/93, manifesto-me favoravelmente ao prosseguimento do feito, 

considerando a legalidade de todos os atos processuais realizados até o presente 

momento. 

 

  É o parecer, salvo melhor juízo.  

  Aveiro, 23 de abril de 2021. 

 

 

 

Nayá Sheila da Fonseca 
Assessoria Jurídica 
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