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Parecer Técnico Jurídico. 0____/2021-PROJUD. 

 

Assunto: Analise de minuta de contrato. 

 

Referência: Processo 9/2020-FME. 

 

Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação. 

 

Ementa: Contratação de Pessoa Jurídica – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE 

PEÇAS, BENS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES ESCOLARES DO 

MUNICÍPIO DE JACUNDÁ – Análise de Minuta de Contrato - Preenchimento 

dos Requisitos. 

 

I – Relatório: 

Trata-se de remessa de Processo Administrativo na modalidade Pregão 

Eletrônico por sistema de registro de preço para eventual contratação de pessoa 

jurídica para prestação de Serviços predial preventiva e corretiva nas unidades 

escolares, com fornecimento de materiais, para análise da minuta de contrato para 

efetivação de nova contratação. 

Logo, versa o presente feito de emissão de parecer técnico jurídico 

quanto à conformidade da minuta de contrato com da Lei 8.666/1993. 

 

II – Fundamentação: 

Trata-se de remessa de Processo Licitatório de nº.: 9-2020-014-PMJ, 

modalidade Pregão eletrônico, pelo Pregoeiro. 

Verifica-se que se trata de Pregão Eletrônica mediante sistema de 

registro preço, cujo objeto é contratação de Serviços predial preventiva e corretiva nas 

unidades escolares, com fornecimento de materiais. 

O Edital fora devidamente aprovado por parecer técnico jurídico e consta 

na Ata de Registro de Preço prazo de vigência de um ano, in verbis: 
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4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir 

da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.  

Consta na Ata de Registro de Preços que terá validade por 12 (doze) 

meses contados a partir da sua assinatura, sendo assinatura no dia 18 de setembro 

de 2020, estando ata em plena vigência. 

Se sagrando vencedora apenas a empresa: CONCEITO 

CONSULTORIA PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. 

Estando na fase de execução contratual não cabe análise, nesse 

momento, em regra, da formalidade do processo licitatório, mas sim da execução 

contratual, ou seja, verificação da licitude na realização das despesas. 

Quanto a minuta do instrumento de contrato da pretensa contratação, 

verifica de forma perfunctório que preenche os requisitos insertos no art.55 da Lei 

8.666/1993: 

Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 

I - o objeto e seus elementos característicos; 

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 

periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização 

monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 

pagamento; 

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de 

observação e de recebimento definitivo, conforme o caso; 

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da 

classificação funcional programática e da categoria econômica; 

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando 

exigidas; 

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e 

os valores das multas; 

VIII - os casos de rescisão; 

IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 desta Lei; 

X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, 

quando for o caso; 

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a 

inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor; 
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XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos 

omissos; 

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

§ 2o  Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas 

físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá 

constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da 

Administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no 

§ 6o do art. 32 desta Lei. 

Em análise a minuta verifica-se que preenche os requisitos jurídicos 

exarados na referida norma, estando assim apta a gerar uma relação jurídica 

contratual em analise conjunto com o Edital, Termo de Referência, Proposta 

vencedora e Ata de Registro de Preço. 

Veja ainda que a minuta de forma louvável vincula o contrato ao Edital, 

Termo de Referência e proposta do licitante. 

 

III. Conclusão: 

Esta Procuradoria opina pela aprovação da referida minuta contratual 

conforme recomendação abaixo mencionada. 

 

Recomenda-se: 

a) Nomeação de fiscal de contrato. 

 

Jacundá, 31 de maio de 2021. 

É o parecer, salvo melhor juízo de superior hierárquico. 

 

Sociedade de Advocacia Guimarães e Maciel 
Ezequias Mendes Maciel 

OAB/PA 16.567 
Advogados Sócios 

 
Remeta-se ao Pregoeiro para providências. 
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