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PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ 

 

 

PARECER JURÍDICO– PMMC-PI 

 

Ementa: Procedimento Licitatório – modalidade Convite – 

Valor previsto R$ 246.003,15 – possibilidade inteligência da 

Lei nº 8.666/93. 

 

Trata o presente Processo de Procedimento Licitatório promovido pela Prefeitura Municipal de Morro 

do Chapéu do Piauí-PI, a ser realizado na modalidade CONVITE para a contratação de empresa 

especializada para a execução dos serviços de pavimentação de vias publicas,,  ccoonnffoorrmmee  

eessppeecciiffiiccaaççõõeess  ccoonnssttaanntteess  ddaass  PPllaanniillhhaass  OOrrççaammeennttáárriiaass  ((AAnneexxoo  II)),,  sendo o valor previsto de R$ 246.003,15.  

 

Observa-se que a licitação será realizada de forma global em face da complexidade dos serviços a serem 

executados, conforme Projeto Básico (Planilhas Orçamentárias), facultando-se ao licitante a sua participação e 

se for de seu interesse.  E que o critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL, observadas 

as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

  

Em observação ao estatuído nos Artigos constantes da Lei 8.666/93, observamos que todos os 

procedimentos foram criteriosamente observados em sua íntegra, bem como tem amparo legal o valor indicado 

para realização da aludida contratação na modalidade de licitação pretendida pela Municipalidade. 

 

Ademais, em análise as minutas do instrumento convocatório do presente certame, bem como da minuta 

contratual a ela pertinente, conferimos que as mesmas encontram-se em perfeita consonância com a Lei 

8.666/93 e alterações posteriores, haja vista apresentarem as exigências previstas nos referidos diplomas legais, 

não contendo, portanto, quaisquer estipulações ou critérios que contravenham as referidas Leis ou que possa 

configurar restrição à competitividade. 

 

Por fim, recomenda-se a publicação do aviso da licitação, nos termos do art. 21, §§ 1º e 2º, da Lei 

8.666/93 e também no site do TCE/PI (licitações web) que devem ser juntados aos autos do processo 

administrativo. 

 

Desta forma, esta Assessoria Jurídica entende que a Comissão Permanente de Licitação agiu de acordo 

com a determinação legal, especialmente em relação às exigências da 8.666/93, ao se posicionar no sentido da 

realização do procedimento licitatório em evidência. 

 

ANTE AO EXPOSTO, aprovamos as presentes minutas de Edital de Convite e contratual 

apresentadas. 

 

Retorne-se, à Comissão Permanente de Licitação para as providências devidas. 

 

Morro do Chapéu do Piauí-PI, 15 de Julho de 2020. 
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