
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 

ASSESSORIA JURÍDICA  
 

PROCESSO Nº: 2/2017-005-TP-PMPB  
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE BOI - PMPB 
ASSUNTO: TOMADA DE PREÇO – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PAVIMENTAÇÃO E 
URBANIZAÇÃO DE VIAS  NO MUNICÍPIO DE PEIXE BOI – PARÁ.    
 
PARECER JURÍDICO 
 
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 
 

Vieram os autos conclusos para exame do instrumento convocatório e anexos do procedimento 

licitatório na modalidade Tomada de Preço nº 2/2017-005-TP-PMPB, visando a contratação de pessoa 

para pavimentação e urbanização de vias no Município De Peixe Boi – Pará, por meio do despacho 

do presidente da Comissão Permanente de Licitação, datado de 05 de Dezembro de 2017.  

Constam nos autos:  

 Oficio da secretaria municipal de obras, informando sobre a necessidade da contratação do 

objeto do certame; 

 Memorial descritivo, assinado pela responsável técnica; 

 Composição BDI; 

 Planilha desonerada; 

 Planilha orçamentaria não desonerada; 

 Quadro de composição Q.C.I; 

 Planilha de encargos sociais; 

 Memoriais de cálculo e Composição; 

 Despacho do setor de contabilidade informando sobre a existência de crédito, bem como 

despacho do Sr. Prefeito Municipal declarando haver adequação orçamentaria e financeira 

de acordo com a Lei Orçamentaria Anual, bem como informando sobre a importância da 

oba, sendo autorizado a abertura do certame. 

 A verba destinada ao objeto do certame é decorrente de emendar parlamentar, conforme 

contrato realizado entre a prefeitura de Peixe Boi/Pa e a SUDAM. 

 

É o relatório. 

 

É importante destacar que a modalidade escolhida pela CPL é uma das vias adequadas para a 

aquisição do objeto deste procedimento licitatório, a qual tem fundamento legal no § 2º do artigo 22 da Lei 

8666/93. 

Em análise do instrumento convocatório e seus anexos, verificamos que não há óbice ao 

prosseguimento do certame na forma escolhida pela CPL. 

Da mesma feita, o processo encontra-se devidamente instruído, contendo a documentação 

necessária a se atestar a regularidade para impulso inicial do processo licitatório nesta modalidade de 

licitação. 



 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 

ASSESSORIA JURÍDICA  
 

Ante o exposto, e em atendimento ao art. 38, VI a parágrafo único da Lei 8.666/93, 

OPINAMOS, pelo início do procedimento licitatório, assim como, sugerimos sejam os autos encaminhados à 

CPL/PMPB para que tomem as medidas legais e administrativas que se fizerem necessárias. 

É o parecer. 
 
Peixe-Boi/Pa, 07 de dezembro de 2017. 

 
 

JOSÉ GOMES VIDAL JUNIOR 
ASSESSORIA JURÍDICA/PMPB 

OAB/PA 14.051 
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