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SÃO JOÃO
DOS PATOS

MEMORANDO

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJN® 06.089.668/0001-33

São João dos Patos - MA, 12 de jane

PARA: ASSESSORIA JURÍDICA

Senhor Assessor,

unicef^êJ

FOLHA n° 57

Rubri.

íro de 2021

•Èstamos encaminhamos ém ' anexo 'à, esse e^égio departamento
jurídico os autos do processo administrativo n° 0501005/2021, para ÍParecer da
Dispensa Jde -Eicitação 001/202$:,; tendò;^^cdmo o^èto a Contratação de empresa
para prestação de serviços de-pubjicáçãò "de-atos oficiais da PrefeiturajMunicipal
de São JoãO' dos Pãtos-M^-em/J6mãfc^dè$'Grã^ Circulação no ;Estado do

IV/,1
• • •

Sem- mais, para.' o momento, agràdecemps/e subscrevemo-nos.

íV" vH !x - •-/•. n-v Oi; •

- • ' !,'"5 /V <• • j

Vs\o. Y. Atènciosamentè;->..'y/'-' /} ' j

Thuany Cò
SecretáriaMuni

.Portar

á Gomes

.dministração
' 21"'

/
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N® 06.089.668/0001 -33

.V tf

unlcef?^

FOLHA

MINUTA DO CONTRATO

Contrato Administrativo n®

Processo Administrativo ns 0501005/2021
Dispensa de Licitação n^ 001/2021

/_
Rubn

CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA E A

EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS
OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

'DQS7"ATOS-MA^EM0dRNAL"DE:GRANDE| CIRCULAÇÃO
NO ESTADO DO MARANHÃO.' • í

' * j *

De um lado, a Prefeitura Municipal de São João dos Patos-MA, pessoa jurídica de direito público, Inscrita
no CNPJ sob |o hg 106.089.668/0001-33, com'sede na, Avenida Getúllo Vargas, n9 135 - Çéntro, por sua
Secretaria de'Administração, a Sr.iThuany Costade Sá Gomes; brasileira, casada, residenteíe domiciliada
nesta cidade; Inscrita no CPF sob o n2,038.921.083-^2,^a'díante denominada CONTRATANTE, e de outro
lado, ; ; , pessoa,física Inscritó ho'CPF'.sob^o n® ....,-domiciliado na

,..,-"adiànte^denommádo CONT.RA'íy\po;jxelèbfam ©presente contrato de serviço,
oriundo do processo/de/Á<dm|nístratívo n.e 050ÍÓ05/2Ò2Í>spispensa'dé Lic|taçãò n" 001/2021
termos da Lei ns 8666/93'.e jnedlajrité ascláusulas e condições ségüintesfi ]

'

irvX
CLAUSULA PRIMEIRA-OBJETO V ; " ' • i .

!• ' ík'' í1.0 objeto do presente contrato;é:a*pfestação"de.'serylços de.publlcaçãb de atos oficÍals'da Prefeitura
Municipal de^São João dos Pa^os-MA em Jornal de Grande CIrcul^ãcLno Éstado do Maranhão.

r-• ^ i • I ; -
1.1. Os tiposde publicaçâqserâo:l \ \ ^
a) - "Aviso de Licitação"

CLÁUSULA SEGUNDA -DO PREÇaÈ;REMÚstE
i

"Vv
/T.!/h

,//•

nos

1. Opreço ajsef pago à CONTRÃTApí^(sefáj;de R$ XXX!{)00(XXX^ publicação, totalizando um
valor global de XXXXXXXX (XXXXXXmx),-c^form^^^ Preços. |
ParágrafoUtiico - Nos preços estão Induídos todàs'as-dêsp,esas e custos tais como, todas as artes finais,
os serviços de publicação propriamentè ditos, encargos sociais, previdenclárias e trabalhistas, tributos
devidos e quaisquer outras despesasdireta ou indiretamente relacionadas com o objeto deste Contrato.

1-'
2. Para o reajustamento dos preços unitários contratados, deverá ser observada a legislação em
Vigor, conforme fórmula pararhétrica adiante especificada: '" —

R = Po .[{IPC)-1]
IPCo

Onde:

R = parcela de reajuste;
Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do contrato no mês de
aplicação do último reajuste; IPC/IPCo = variação do IPC FIPE - índicede Preço ao Consumidor, ocorrida
entre o mês de referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de aplicação do
reajuste.
3. - Aperiodicidadeanual do reajuste será contada a partir da data da apresentação da proposta.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N® 06.089.668/0001-33

CLÁUSULA TERCEIRA • DA VIGÊNCIA EPRORROGAÇÕES

unicef^

FOLHA n° 7 7

Rubn

1.0 presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

2. O prazo mencionado no caput poderá ser prorrogado por iguais (Is) e sucessivo (s) período (s), a
critério da CONTRATANTE, até o limite de 60 (sessenta) meses nos termos e condições permitidos pela
legislação vigente.

3. A CONTRATADA poderá se opor à prorrogação de que trata o parágrafo anterior, desde que o faça no
prazo mínimo de 90 (noventa) dias de antecedência ao término do prazo contratual ou de cada período
de prorrogação, atrayés dêcõmünicãçãp esãitãrpfotõcolãdá'nd'Set^^ Contratoslita*dá Prefeitura.

4. - Não obstante o prazo estipulado no cáput, a vigência contratual, nos exercícios subsequentes ao da
assinatura do'contrato, estará sujeita à condição resolutivá, consubstanciada na existência de recursos
aprovados nas respectivas leis prçamentárias de cada exercícip, para atender às respectivas despesas.

5 - Ocorrendo à resolução do contrato, com^base'̂ ná corTdiçãp;.esti^ noparágrafo anterior, a
Contratada não terá direito aqualquer^esp^ciè;de indénizaçãar^-^

V -r,

6 - A não prorrogàçãó^^pontra^uál,-'̂ ^? razões dé; conveniêhaa^dò'Cpntr'atánte, nâo-gerara para a
CONTRATADA direito a.fluafqÜer^espécie de indenização.". - //'j '

7 - A prorrogação-somente^^será formalizada-çasq-;òs preçpsVmaiitenham-se^Contratante econsistentes com pmercado, conforrne^pèsquisa ápV'realizada àépoca.
8 - Eventual prorrogação de ^prazo será formalizada.por .meio, dèl termo dé alteração contratual,
respeitadas ascondições prescritas na Lei FederáTn® 8.666/93rv j'"!! • !

i-V - iji; - i
CWUSUIA QUARTA,DO VALOR DO CONTRATO EDOS RECURSOS /// i-!

1 APrefeitura Municipal pagará''à^CONTRATAPA, pela perfeita eMhtegral-éxecução dos serviços objeto
deste contrato, o valor de R$ ,20Pi00-(DuzentpsTeàis).pbr çada^p^ubjicaçâo, totalizando um valor global
de R$ 17.100,00 (dezessete miíé cerh;'réais)r--.''« j

j."; • ; 1
2 O valor pòr acima mencionado rèmunerárávtodos os^èIernentos requeridos para.á execução dos
serviços, estando neste valor inclusos despesas çoní mãorde-obra, transpprtes, alimentação, seguros,
tributos, encargos trabalhistas, sociais e previdencjários e quaisquer outros que sejam devidos em
decorrência deste contrato, constituindp-se, assim, na única-remuneração a ser paga pela Prefeitura à
CONTRATADA em-função do presente ajuste. ' - '

Os recursos orçamentários correspondentes a esta Contratação estão no orçamento de 2021;

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 03SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0003.2004.0000 - Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administração
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES ERESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

vantajosos para o

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS • MA

CNPJ N° 06.089.668/0001-33 unícef^^

FOLHA n"

l.A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente pela prestação dos serviços contrat
regular, rotineira e contínua, durante toda a vigência contratual, cumprindo evid^ntement^idffic
disposições legais que interfiram em sua execução, cabendo ainda:

I - Realizar a diagramação dos documentos enviados com a finalidade destes ficarem aptos para

publicação em jornal de grande circulação em todo Estado do Maranhão;

II - Publicar em caderno especializado de economia ou similar em jornal de grande circulação em todo
Estado do Maranhão, o documento aprovado;

III - Garantir que os textos não diagramados enviados pela Contratante até às 16 horas de dia útil, serão

publicados em dia subséquenfèT" ' 7 7
^ ^ • I

IV - Obedecer aos padrões de forrriatação; tamanho de fonte, brasões e símbolos, solicitados pelo
contratante;• * - - . " j

; " ^ :' !
V-Confirmar por-qualquer meloforrriàl que recebeü documentos da Contratante;,

idos, deforma

VI - Responsábilizar-se peja republiçaçãoyõ djá-detérmihàdò^pela^ Contratante, sempre que constatada
qualquer incónformldade.entr^o textO'ÇübIicad^e:ap?bvàcio;pa}a publicação, sem qualquer ônus para
a Prefeitura;! "t 1

VII - Comprovar a pubIicação)éjTi\jòrhâl degrande circulação, sem''ônús para a contratante, com o envio
de 1 (um) recorte do jornal érnVue consta à publlcação'̂ sollcltada/ ríd prazo de até 02 (dois) dias úteis
após aveiculàção; ' •77 V ' ' 7'" /'^ !

' ' r • - '• l '-i' í l ' i

VIII - Comprovar a .publicação ém jornal de grandé,circulação,;sem.ôhüs para .a contratante, com via
digital da publlcação em formato pdT^no prazo déaté dois dias úteis ápós'a velculação;" |

I _ . 1 >--7 }Jjl j
IX- Entregar ós comprovantêsrfísicbs è,qualquer outro docuníehtó na^sède da .Prefeitura;

; '\V-. \V'-'-.'Vn , 1 ,
w . . L • \V • 'V.'-- v/; A y
X-Seguir todos osprocedimentos eprazos-descritosno ANEXO I;'/' / • '

XI - Enviar,! quando Tequisitàdò^^VelatòrJo -pormenonzadjardas-J^ realizadas contendo as
seguintes Informações: data dà "pubncação;jórnaJ..utllizadò,7cíuan^^^^ de centímetrio por coluna
unitário e total, valorunitário e total;''r"" 77-"'

^V• ' « ' • " " '
XII - ResponsabllIzar-se Integralmente pelos^servlços contratados, nps termos dá legislação^vigente;

) ' . 7 ^ /
XIII - Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as.obrigações aqui
assumidas, todas as condições de habilitação e.qualificação exigidas na contratação, fornecendo,
sempre que- sollcitado-pela--CONTRATANTE,- as 'certidões -e -documentos "Co'mprobatórios destas
condições.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

l.Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, o CONTRATANTE obriga-se a:

I - Encaminhar os textos a serem publicados e dentro das características e no prazo de 24 horas anterior
ao dia da veiculação desejada.

II- Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados;

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N® 06.089.668/0001-33

III - Encaminhar a liberação de pagamento da fatura da prestação de serviços aprovada.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

unicef^s

FOLHA n

Rubriè

1. O objeto da presente contratação será recebido provisoriamente, em até 02 (dois) dias úteis,
contados da data de recepção pela Administração da nota fiscal/fatura representativa da prestação dos
serviços, de acordo com o estabelecido no subitem Ido item X deste ato convocatório.

2. Havendo rejeição dos serviços, no todo ou em parte, a contratada deverá refazê-los no prazo
estabelecido pela Administração, observando as condições estabelecidas para a prestação.

2.1. Na impossibilidade •dê^rêm~rêfèitós os serviçõr'rejêitadõsr~õü~nã~hipõtesFbè~não serem os
mesmos executados, o valor respectivo será descontado da importância devida à coritratada, sem
prejuízo daaplicação dassanções cabíveis. í

/ " - - • - - . I
3-0 recebimento do objeto dar-se-á, defiriitivarhente; no prazo de 03 (três) dias, ;úteis após o
recebimento! provisório, oú dá data de conclüsãoydas correções efetuadas com base no disposto no
parágrafo primeiro/ uma vez verificada'̂ a\exéçuçãp-'iatisfatóriâ" dos serviços, "mediante termo de
recebimento'definitivo, ou recibo firmádo-péló'semddr rêspõnsávei.

CLÁUSULA OITAVA - FATURAMENTO kPAGAMENTO \ í "yX; !
'• A_ y -''O - ' !

1. Para efeito de pagamento; à-Çóntrátada encaminhará ao fiscal|,dò^coníráto, devidamente designado
pela contratárite, após cada período rnensaj de-préstação dos serviços,.'a respectiva nota fiscal/fatura
dos equiparnentos efetivamente'disponibilizados,'acornpânhadá do Termo de Recebimehto Definitivo
do objeto dos serviços prestados aque.o pagamento se referir.^, fí; 'ii;! 1

2. Os pagamentos serão efetuados mensalmente np prazode-30 (trinta),dias, contados da-apresentação
da nota fiscal/fatura, Setor de'contratos da Prefeitura. 'LK; /','í . - \i / ír ' • . • • . l í'; . , '4

• j A

3. As notas fiscais/faturas que'̂ pVéséntérem incorreções séfâb deyóívidas";à^Contrátáda para as devidas
correções. Nesse caso, o prazo dèVqué^traUja subiterb^áriteriprlcoméçãrá a fluir a partir da data de
apresentação da nbtá fiscal/faturâ^sefn incorl-eções.':''cr -', . i

' ' //-• 'v..I - vjWff-.T-• -..-r'. . ]
4. Constitui condição para a reâIizàçãp_dw-pagamenj^ps;a_cotTsultà pór ocasião da realização de cada
pagamento, p inexistência de débito's"junto' áorsistema~dà- Seguridade Social [NSS (art.Í95 da C.F.) e
inexistência deidébitos junto ao Fundo de Garantia VFGTS.' , i

5. Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido incidirá correção monetária,'bem como juros
moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) -ao mês,- calculados "pro rata temporis'/em relação ao
atraso verificado. ' • ' . . '

6. Os preços unitários serão reajustados, na periodicidade anual, mediante a aplicação da seguinte
Fórmula paramétrica:

R = Po.[( IPC-MPCoj-l]

Onde:

R = parcela de reajuste;
Po=preço inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do contrato no mês de

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ N° 06.089.668/0001-33 unícef^^j

FOLHA n®

Aplicação do último reajuste; IPC/IPCo= variação do IPC FIPE - índice de Preço ao Consur lidnr, ocorrida
entre o mês de referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês d \ aplicaçãS-
reajuste.

7. A periodicidade anual, de que trata o subítem 6 desta Cláusula Nona, será contada a partir da datada
apresentação da proposta comercial.

CLÁUSULA NONA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

l.A CONTRATADA fica dispensada da prestação de garantia, consoante faculta o artigo 56 da Lei Federal
ps 8.666/93 e suas alterações.

, - , . . • - ' 1
CUUSULA DECIMA DA SUBCONTRATAÇAO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS EOBRIGAÇOES
CONTRATUAIS'' ,• |

/ . - í
{ \ ^1

l.É defeso àjCONTRATADA a subcontratação total òu parcial do objeto deste contrato, bem como sua
cessão ou trainsferência, total ou parcial. /

: (- ---V. 'i - - • • • ' .
, .«• i''^. "i - . '

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAALTERAÇAO-DA QUANTIDADE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

I - i
l.A CONTRATADA fica/çbrigáda/a/acéitar, nás mesmas cpndiçpesTcpntfatá^^^ òs; acréscimos ou
supressões que se fizerémjnêcèssa/lbs no objeto, ;a-critério exçlu^ivp';dd CONTRATANTE, nos limites
legais. Parágrafo único - Eventual alferação'sèrá''olíí:igatoriaménté'̂ for;majrzada por mèio de Termo
Aditivo ao presente Contrato] respeitadàs asídisposições:'da Lei Fedèral^S.666/93. , í

. \ ' ',ò' _ ' ICLÁUSUU DÉCIMA SEGUNDA :'iDAS SANÇÕES PARA OCASO DE INADIMPLEMENTO i
I )\l

..-J. i

1. ACONTRATADA poderá fícarjmpedidi de licitar e coritratancom afAdministração direta e indireta do
Município de São João dos,Patòs-MA, pelo prazo dè'.até ,05.{cinco}.ánds, ou enquanto perdurarem os
motivosdeteVminantesdá.-j^niçãò.' ' •

2. Asanção de que trata o subitem;antérior;;'ppderá ser aplicadà juntamênte'com as'multas previstas.

' • A "'H.'-. * - ' . "I -̂V. f .• .í,-^ '• j3. ACONTRATANTE réserva-se pidireitoVdè.descdnta^fidáVfaturas-^ps valores correspondentes às multas
que eventualmente forem aplicácias.^^4;;'̂ --y; ' "'\" y—-'2 yoV" '̂' |
4.As multas sap autônomas e.a aplicação de uma'não'exclui ade outra. . I

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DA RESCISÃO ERECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO /
CONTRATANTE , /

1 A CONTRATANTE-êm -todo-o-tempo-e sem-qualquer -ônus-ou-responsabilidade para si, e
independentemente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, poderá, sem prejuízo
das demais penalidades aplicáveis à CONTRATADA, rescindir este contrato, com base e na forma das
disposições contidas nos artigos 77 e 80 da Lei Federal n.9 8.666/93.

2 A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE nos casos de rescisão
administrativa, prevista no artigo 79,da Lei Federal ns 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Fica ajustado ainda que:

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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1.1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem trar

a) a PROPOSTA apresentada pela CONTRATADA;

unicef#J

FOLHA n°_

scritos:

Rubnc

1.2. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições constantes na lei federal ns 8666/93 e as
normas regulamentares.

1.3. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca de São João dos Patos - MA.

Eassim, por estarem as partes justas e acertadas, foi lavrado o presente Instrumento em 2 (duas) vias
de Igual teor e forma^quéTIldo e açHadõconforme p,èíãs'pãrtis,'"vãir^oTelãs.assinada^ que produza
todos os efeitos,dè direito. ' ' - ' ' ' • ]

' SãoJoão dos PatosrMÂ, xx'dexxxxxxxxxx de xxxxx

-c"

"PREFEITURA DE SÃbüOÃO'bOS'PATOS.-MÀ/'. ^

^ \ ' > , • I- .... ^ \ f . /• Thuany Costa de Sá Gomes^^ =\
Ií^Seçretárla MunicIpal deÃdmlnistração t\
(N _ _ contratante" J '

• r-v i'-.

5Li -l Vr

K-'NOME DO"CONTRATADO;- .vV. •

- .ePF:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxí /
'•"Vs "v V "k
/ ^ - -- 'CONTRATADA:

i Y" J!'-. -I

^ ——J'— ^ ' }
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ESTADO DO MAR^^ÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

www.saojoaüdospatos.ma.gov.br

jPARECER TÉCNICÒ -JURÍDICO f

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0501005/2021

MODAUDADE: DISP&SA DE UClTAÇÃO N^0pÍ72b2l "í f

ORIGEM:

o

FOLHA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE -EMPRESA'-PÃRA-A PRKTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
. ' ;•<•» V • - ''"á -V . ' •

PUBLICAÇÃO DEATOS OFiaAISDAPREFEmjRA^MUNieiPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
-MA

lli:

>Ss.\

I-DO RELATÓRIO

A\v

•i!'. •
•- MU -

» -w. •,-M. ^- ^
^ -.-'.v \í;-.

^ a-

:.'U

• •" '-7\V' ' . ^

M-' 'V^ieram os àutóV-jò7prôcesso'i;èm èpiígraf^^^^ fins ^de análise e emissão
Parecer Técnico Ĵurídico^qüanto à.possibiüdatlé lé^ clá^contratação dirèta.de locação ' ' '
à luz da Lei n" 8.666/93U M": ' M J

de

de imóvel

; Trata-se do Processo/Adrninistrativo.n"05ÕÍÓ05/2021^Teferénte àDispensa de

Dcitação n" 001/2021 cujo objetoé a contratação direta de empresa para a prestação de serviços

de publicação de atos oficiais da Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Patos —!MA em jornal de

grande circulação no Estado do Maranhão, através da empresa J R BOGEA NETO, CNPJ:

36.633.065/0001-11, localizada na Av. dos Holandeses, 06, Edif. Solaia C. TOS, APT 501, Ponta

do Farol, São Luís —MA, valor global de R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais).

-
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Despesaj^gOVerifica-se que nos autos os seguintes documentos: Solicitação dt
Memorando tf 0501005/2021; Termo de Referência com Justificativa; Aprovaçâc
Referência; Pesquisa de preço; Documentos da Empresa e Certidões; Dotação Orçamentaria e
Autorização do Ordenador.

ASecretaria solidtante justifica que acontratação se faz necessária para atender
aexpressa previsão constitucional. Princípio da PubHddade, bem como ale^slação especifica: Lei
n° 8.666/1993, att S"! art.;21, art/él;'í-ei;ri® 10.520/2002, art. 4°,1 eLei•12.527/2011, art. 7,VI.

^Mfbrmaíque aâ^lha^a empKsa adi^ espec&cadãíse deu da mesma
atender ànecessidade espedficada:; , ^^ / . •' • ,

,;Quanto ao.valofi mencióna qúe omeÇaó/esU d^ praticado no
mercado, não havendò indíaos dé-'s^^^ eaindà^emjçppá^^^^^ siiriilar as adotadas aos
particulares. • í!r'

i •

h' 'Estes são os •dementps^e fatosjpresentes rios àútps. Passenaos às^ considerações
legais sobre aspontratações dpaset^ços aludidospela Admimstração Pública aluz da Constituição
Federal eda Lei n°8.666/93 e^süi'dt£rações.-' - ' .ô/'" 'K '

i'r-s
. , ^ V- s '•

TTT - DA FXJMT^AMENtAcÃÒcv l
.. ,1

' ^ Inicialrriente^ '(mmpre destãcâ^^ ãobrigatoriçfiadc do, p^ecer.Teçnico -Jurídico
para ocumprimento das regrasTicitatónas, nos itefmos-dp. arti 38, IV eParagrafo Único da Lei
8.666/93, perhísi^^/' í

'[Arí. 38: Q^rocedmento da Ucltaçm strajnlciaào cotfj a-aberíura ^processo aâministrativo,
'devidamente úütuaàoy pr^^^ enumerado, contendo a auiorizufão respectiva, a mdicaçao
sucinta de seu objeto edo recurso próprio para adespesa, eao qualserãojuntados oportunamente:

(...)

VI -pareceres técnicos oujurídicos emitidos sobre alicitação, dispensa ou inesrígibilidade;

(...)

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/:
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Farâgrc^o mico. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos,

ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por asses

Administração."

FOLHA

acordos, co^]

oria juriMca

Dito isto, passemos às considerações legais sobre a aquisição de bens e serviços

pela AdministraçãoPública à luz da ConstituiçãoFederal e da lei n° 8.666/93 e suas alterações.

A Constituição Federalestabeleceucomo regra geral-e condição-basica à compra

de bens e contratação de serviços, quando realizadas para a Adroinistração. Publica, o dever de

Ucitar (art. 37,íXXI da GF/8^. " ' - • í;:'' ^

ào dos'"Art: 37. Aíaàministi'açãppública òretü:e^inàiretá\dle qualquer dos Poderes da União

' Estados, do T)isirito lEederal y''~^sobedecerá aos princípios da legalidade,
í. f," =-'̂ rjpj^^pQalidadéjmoraÜdade,publicidade eeficiência ej^tqmb'éni, [cb^^

V.ri- X'
' \ l /

í. 30G:—jessàlvàdos'os casòs'e'specifícãdos na leèislaçãò.'ãs obras, semçoú compras e alienações

) , serão contratados-mediante processo 'de licitação püblica que assegure iguaídade de condições a
; -''i'/.'- • 'X--. ' • . ' '' -
•/ todos^òsjcòncomniesi cóm cláusula qüe^èstqlijBleçqm Obrigaçôes.depagamento, mantidas as

' •' ií."":'í-yA^-s'' \ yi-yy'" ['/«'í-r--''' • . • =--
condiçõés}efetivas ''da proposta, nos termos''dã lei,>p qüalsomente perhütirá as exigências de

""'•ãqcaçSò^-.têmicap econômicas mdispênUveisça doicumprimetito das obrigações."

taqücNossp] \ ^ y y,*---'-~"r ^

quali

•'1 [DestaqüeNossp]

; -A lei que regul^entã o dispositivo cpnstitudònal acima, Lern® 8.666/93, no

seu arL 2°, tanibém'fàtificá ô commdo cpnátitiiciònal: ' ' "Xy/.J

;;; "Ah: 2"As obras, sérviços; inclusive depSlicidade, compras, aliendçoê, concessões,permissões
e locações daAdministração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente

precedidas de licitação, ressalvadas ashipótesesprevistas nesta lei" [Destaque Nosso]

Dessa forma, em prindpio de análise, as contratações de serviços, compras,

alienações, concessões,permissões e locaçõesdeverão ser licitadas, como decorrência da apEcação

dos preceitos acima transcritos.
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Rubnc

Excepcionalmente, pelo que se depreende do artigo acima transcrito é que o

processo licitatório será "dispensado", existem algumas situações em que a realÍ2ação de um

procedimento licitatório com a ocorrência de todas as suas fases (elaboração de edital, pareceres,

publicações etc) torna inconveniente ou inadequado o seu resultado, que é sempre a satisfação do

interesse público.

•' Nesses casos o legislador previu situações em que as'licitáç5és poderiam ser

dispensadas. São as chamadas conttatáções.com dispensaBelicità^oqueestão previstas no art. 24

espalhados na legislação ordinana.da Lei n" 8.666/93 eem alg^s outtos dispòatiybs^,esj

''U^r.para ouirós serviços ecottJpr^ de valor até 10% (de^ bor cento) do limite
^i';^;prèvisioydaltttea''a",domctsòjtíoà^go;ank^
' '̂-'̂ previspslnésta^ desde qucnao sé/r^^dm_ àparcelas de um mesmo serviço,

'}, ,cpr^a ou cflieÁ^^^^ maior.vulto.quep^ssa serreãli^da^uma sóve: '̂
Por outro lado, dêvea Administração.-acaútelár^se das condições de habilitação

jurídica, fiscal; e.,econômica do contratado, exigindo, nòin^nimò, o contrato soaal da empresa,

documentos e infoimações pessoais dós representantes do contratado, cerüdpes negativas de

débitodo INSS;FGTS,nó casode pessoas jurídicas', e dérnais documentos pettinentesnecessários

e suficientes ao acautelamento do interesse da contratação, uma vc2 que a regularidade com a

seguridade social é condição obrigatória para a habilitação em licitação, para a dispensa e a

inexigibilidade, cumprindo à Administração exigir c fiscalizar a manutenção dessa regularidade

durante toda a vigência do contratual.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/22ll9'
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FOLHA n°

Rubrica,

Dessa forma, com base no que acima foi exposto, entendemos, para o caso em

apreço, que é possível a contratação de empresa para a prestação de serviços de publicação de atos

oficiais da Prefeitura Municipal de São João dos Patos —MA em jornal de grande circulação no

Estado do Maranhão com dispensa de licitação, que deverá ser fiindado no art. 24, U, da Lei n"

8.666/93.

CPL, para as

k''
ÍSj. ii-v.Ái.é-k-pii..;,*

DANILO

00ÊmÊmm'k-:smmmmm.
,Í-t.-V

•L i.-i ^ ' «• "

, , - V'" 'i-

caminhem-^se os;.aútos^à G(Í)tóSS

)>MèlhofJEntendiméhtor':;'" ' •

f I

\-'Í
i" " í .-f f,:-
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