
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PROCURADORIA MUNICIPAL 

Parecer n.º 070/2020                    1 

 
 
PROTOCOLO ADMINISTRATIVO  – SEI Nº 21651/2020 

ASSUNTO: ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL  

REQUERENTE: CESAR AUGUSTO SCHEMBERGER  

 

PARECER Nº 070/2.020  

 

Trata o presente protocolado de solicitação para 

abertura de procedimento licitatório, sob a modalidade tomada de preços/tipo 

menor preço, mediante o regime de execução de empreitada por preço unitário, 

tendo por objeto a contratação de empresa para realizar a pavimentação e 

revitalização da Avenida Anita Garibaldi, compreendendo a execução de serviços 

preliminares, demolições de calçadas e pavimentos, drenagem, implantação de 

baias de estacionamento, readequação de bocas de lobo e rampas de 

acessibilidade, considerando o fornecimento de materiais, mão de obra e 

equipamentos, atendendo ao caderno de especificações e ao projeto geométrico.  

 

Quanto ao pedido, é de ser observado que através do 

protocolo n.º 2830110/2019 foi realizado 01 (um) certame, o qual restou deserto. 

 

Cabe alertar, que a utilização de recursos do 

FUNTRAN, deverá observar as disposições da Resolução n.º 638/2.016 do 

CONTRAN, a qual dispõe sobre a aplicação da receita arrecadada com a 

cobrança de multas de trânsito (FUNTRAN), ressaltando que a lei municipal n° 

9.094/2.007, que institui o Fundo Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, 

até a presente data não foi regulamentada. 

 

Ressalta-se ainda, que a contratação de mão de obra 

terceirizada, quando se tratar de atividade-fim, nos termos do art. 18, § 1° da LC 

101/2.000(lei de responsabilidade fiscal), deve ser incluída no percentual limite 

dos gastos de pessoal (limite prudencial). Tal situação pode gerar 
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responsabilização pelo Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado, por 

descumprimento ao art. 37, II da Constituição Federal,  

 

Doutra banda, considerando o local onde serão 

executados os serviços e a fase de elaboração do plano diretor e projetos de 

mobilidade e acessibilidade urbana pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento 

Urbano de Ponta Grossa - IPLAN, recomenda-se seja ouvido o referido órgão 

com relação ao procedimento licitatório em mesa, bem como a Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Planejamento. 

 

É o Relatório. 

 

Feitas as considerações iniciais, segue análise da 

minuta do edital em atendimento ao disposto nos artigos 38, parágrafo único e 40 

da lei federal n° 8.666/93, abstendo-se de qualquer verificação técnica quanto ao 

objeto, bem como sobre a oportunidade, conveniência e necessidade da presente 

contratação. 

 

1 – O objeto da licitação contém a quantidade, valor 

unitário e total de cada item, sendo fixado para esta tomada de preços o valor 

máximo de R$ 304.561,76 (trezentos e quatro mil, quinhentos e sessenta e um 

reais e setenta e seis centavos), tendo o departamento requisitante utilizado as 

tabelas SINAPI e DER para a obtenção do valor do objeto a ser licitado. 

 

2 – A dotação orçamentária foi informada pelo setor de 

contabilidade na cota 0528778. 

 

3 – As demais cláusulas da minuta apresentada e os 

documentos anexos, estão em conformidade com as determinações da lei federal 

nº 8.666/93, ressaltando ainda que os demais atos preparatórios foram  

realizados, contudo, deve ainda ser informado no presente protocolado, quanto ao 

atendimento do disposto nos arts. 15 e 16 da LC 101/00. 
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Todavia, deixamos claro que não se analisa no 

presente parecer, a qualidade nem a necessidade do pedido em mesa, pois, 

tarefa exclusiva daquele que elabora o projeto básico e se responsabiliza pelas 

informações ali prestadas, sendo o mesmo documento público, com presunção de 

veracidade no qual nos baseamos para emitir a presente opinião. 

 

Por oportuno e necessário, considerando-se as 

condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral, alertamos a 

administração desta Autarquia, a necessidade de serem observadas as 

disposições da Lei Federal n.º 9504/97(Lei Eleitoral), da Lei Complementar n.º 

101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal); da Resolução n.º 23.606/2019 do 

Tribunal Superior Eleitoral e ainda eventuais Instruções Normativas expedidas 

pela Controladoria Geral do Município referente ao pleito eleitoral do ano de 2020. 

. 

Especificamente quanto ao procedimento licitatório, 

destaca-se que a LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em seu art. 42, 

dispõe: 

Art. 42 - É vedado ao titular de Poder ou órgão referido 

no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu 

mandato, contrair obrigação de despesa que não possa 

ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha 

parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que 

haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 

 

Nesse sentido, é vedado ao administrador a contratação 

de bens e/ou serviços, cujas despesas excedam seu mandato num período de 08 

(oito) meses que antecedem as eleições, sem que haja suficiente disponibilidade 

de caixa, motivo pelo qual recomendo manifestação do Departamento Financeiro 

quanto ao atendimento do dispositivo legal citado. 

 

Diante do exposto, atendidas as ressalvas 

apresentadas e preenchidos os requisitos legais, poderá, após ciência e 
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determinação de parte da presidência desta Autarquia, iniciar-se o procedimento 

licitatório. 

 
 
É o Parecer. 
 

AMTT, em 05 de maio de 2020. 

 

Márcia Gomes Guimarães 
Procuradora Municipal 

OAB/PR 17.151 


