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Cuida-se de processo licitatório, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de engenharia relativos à execução de obras com fornecimento de 
materiais e mão de obra para construção/implantação de pavimentação em paralelepípedo 
granítica em diversas ruas.  Em princípio, esta assessoria jurídica esclarece não ter adentrado 
na esfera de discricionariedade e nem tampouco dos preços ou orçamentos estimativos, por 
ser de competência das secretarias municipais demandantes da licitação, restringindo esta 
análise apenas quanto aos aspectos jurídicos e legais da minuta do edital e da minuta de 
contrato. 

Analisando a minuta de edital constante do referido processo licitatório, esta assessoria 
jurídica sugere que no item 6.1 VII seja admitida a apresentação de certidão positiva com 
efeito de negativa acerca de tributos federais e dívida ativa da União. 

Que no item 8.4.3.3 seja admitido para fins de demonstração de regularidade fiscal tanto a 
certidão negativa ou a certidão positiva com efeito de negativa. 

Sugerimos que no item 13.2 seja consignado que o prazo para interposição de recurso será 
de 05 (cinco) dias úteis para os casos de inabilitação ou habilitação de licitante, assim como 
de julgamento das propostas, e que somente haverá designação de audiência para abertura 
dos envelopes contendo propostas de preços após o julgamento de todos os recursos que 
forem por ventura interpostos no prazo legal, por serem eles dotados de efeito suspensivo 
decorrente de lei. Que havendo interposição de recurso na forma prevista nas alíneas c, d, e, 
f, do Inciso I, assim como dos Inciso II e III, todos dos Artigo 109, da Lei Federal N.º 8.666/93, 
o procedimento a ser adotado deverá ser o que consignado na Lei Geral de Licitações. 

Sugerimos que seja readequada a redação do item 17.6 III e IV para que ali possa se admitir 
certidão positiva com efeito de negativa para demonstração de regularidade fiscal; 

Que no item 19.1 seja acrescido que para fins de atendimento ao quanto determinado pelo 
Artigo 67, da Lei Geral de Licitações, a municipalidade designará Gestor de Contrato e Fiscal 
de Contrato, da como já se encontra traduzido nas Cláusulas Décima Primeira e Décima 
Segunda da minuta de contrato, como forma de assim garantir harmonia entre os textos da 
minuta de edital e da minuta de contrato; 

Que o foro competente para dirimir eventuais controvérsias, de que trata a Cláusula 18.1 da 
minuta de contrato, seja o da Comarca de Ouricuri/PE, em face desta municipalidade ser 
apenas termo; 

Por fim, muito embora essa CPL tenha encaminhado o Projeto Executivo conjuntamente com 
a minuta de edital para análise jurídica, observamos que referido instrumento não se encontra 
especificado no item 4.1 da minuta de edital aonde se relaciona seus anexos. Assim sendo 
sugerimos que referido instrumento, qual seja, o Projeto Executivo, passe a constar como um 
dos Anexos da minuta de edital. 

 



Uma vez atendidas as sugestões acima relatadas, opinamos pela legalidade da minuta de 
edital e da minuta de contrato. 

É o Parecer! 

s.m.j 

 

Paulo Santana Advogados Associados 
Assessoria Jurídica 

Diniz Eduardo Cavalcante de Macedo 
OAB/BA 15.901 
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