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nCITAÇAO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

- TTPO MENORPREÇO POR ITEM,FORMAÇÃO DE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROCESSO

ADMINISTRATIVO N" 1301001/2021. CONSULTADA

COMISSÃO PERMANENTE DE UaTAÇÃO -

EXECUTTVp^-^l&NICIPAL^^ dI^ JOÃO DOS
PATOS, /ESTAlib:; DÓ 'ííi^RANMb. OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE El^fesA "ÊSÍÊCIALIZADA,
ATRA^^^DE ,OT DE REGISI^RO ÍE PREÇOS,
PAtó^^TERCferaM^^ DE MÃO-DE-OBRA DE

•'Apoió:':às.. àtiVidades; operaciõnais, para
StlPIUR".!! A CARÉÍíJCIA -'DE PESSOAL DA

iSEGRETARIA-^MUNICIPJ^ ADMINISTRAÇÃO
.^5^,.^;HAPREI^ JOÃO DOS

^ ^-:I^OS. Abto APUCÁVEL.
í r-.

Ifíf Vy> '' '/A' / •/f
ÓRIO ' fi.frl'""•

Vieram os preéehtes áutôs^a-es^Ãssessôria~lúrídica para ánálise e emissão de

parecer jurídico iniciàl e prièritáçpeVtccnic^^à-luz dâLci n°;8;666/93,"prinapalm^ quanto ao

Edital e seus anexos. ' . • ? ^ • : A ' "•V

Trata-'se'ríe Processo^ ÀdmimstrativÒ^.n® 130100Ív'2Ô2Í','referente ao Pregão
Presencial cuio objeto éo;CÒNTRATÃÇÃO DE-È^RESÀ ÉSPECI^ ATRAVÉS
DE ATA DE REGIS'IRÓ''DÉ^PRÉçtís;PÃRÀ TERCEIIUZAÇÃÓ ÓE M^ DE
APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS, PARA SUPRIRA CARÊNCIA DE PESSOAL

DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL

DE SÃO JOÃO DOS PATOS PARA O EXERCÍCIO 2021.

Estes são os elementos e fatos presentes nos autos.
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Passar-se-á à análise da documentação acostada aos autos bem como do

procedimento atéesta etapa do certame, mormente da minuta doEdital, para verificar seo trâmite

seguiu rigorosamente as normas exigidas pelaLei de Licitações.

E, em síntese, o relatório, passa-sea manifestação.

II - DA ANÁLISE E DA FUNDAMENTAÇÃO

/•Primeiramente,^ cumpre destacar a. obrigatoriedade^ do .presente para o

cumprimento das regras lidtatóriajs, nos termos do am 38^JV eParáçafoÚnico da Lei 8.666/93,
verbir.

1-
7.

, • /r^Ah..38rO,']mcédme^ será inidado com a abertura áe

1y (processo ãdmmstràtlvol'&viàámentea^^^ ^roiocolüào enumerado,
• " " vV.,, u-icontendo ãailion^cao h^èctimy.a indicação südntà de seu objeto edo

\\ 'recursoprdpnopàra'a defesa, èdo qualserãojuntados oportunamente:

' !'• " ^ 7'' " ' '•
\7 jji^ -pareceresiécmíos oujurídjcos emitidòs sobre alicitação, dispensa

* ) ^ i. r'"-- - «V • T

' 'iOÜinexiàibilidade:1'- ' 'i ^ "ft^ ::j 'yj•

r V " •' v"'"
4, . ' Parágrafo único. As minutas de editais ^ licitação; bem como as dos

i; ^ 'Pontratos, acordos,r convênios ou .ajustes devem- ser previamente

- ^ examinadas e.(provadaspor àssessoriajurídica daAdministração."

Isto posto, verifica-se que há no processo os seguintes documentos: Solicitação

de Despesa (SD) contendo justificativa; Termo de Referência devidamente aprovado, com

justificativae especificações detalhadas do objeto como quantidades e valores;Pesquisas de preços;

Minuta do Edital e do Contrato; Ofiao/Memorando requerendo emissão de Parecer Jurídico

Inicial.

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br, a5
I
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Toda a documentação acimadescritasegueas normas obrigatórias para o regular

procedimento lidtatório.

Outra questão relevante é averiguar se a Administraçãoestá realizandoa espécie

adequada para o objeto que se quer licitar. Vejamos.

Compulsando os autos, verifica-se que o objeto do certame é cabível à

modalidade prevista na Eéi, 10.52G/2002j,"qüal"~séjã," òtpregãpV espédê"dp tip6'mén preço para

aquisição de bens e deserviços comuns, qualquer que seja o valor estimado, senão vejamos:

tapara aqimição de bens êserviços comtms,^

' - ' a licitação namõdaliãade depregão) que será regidapor esta 1^Í.

•' . •>••• • -.1. <!•'

^ ••A'./- ,Wa

r-

'parágrafo únicd iGonsidèramrse bens e serviços comuns,

• rS.'- ^ ^ deste' artigo, àqueles cujos padrões de

,i , 7 ' desempenhô^^erqúalidàde: possàm ser objetivamente

~- ^ definidos pelo edital) por meio de especificações usuais
7r i',7->' •

, ' no^.mercadoP(GÍUPÓNÒsSOÍí

' Assim, a escolha. "da^moHkHdádé-lidtatóna jpela.-Comissaò de lidtação é
\ ..i ' A-C; ' T" •' "A

perfeitamente adequada.-5,. -. ' • " '

^ Gomo já constatado neste parecer, afase interna esta devidameínte instruída,com

todas as peças;'in(^spensáveis ao^processo de lidtaçãòjjconforme.disciplina" os artigos 38 e 40 da

Lei 8.666/93. - - - - ^- ^ ^ "

Acerca das cláusulas constantes no edital estão em perfeita harmonia com as

disposições legais e a minuta contratual atender as exigências contidas do art. 55 da Lei 8.666/93,

pois definem objetivamente os serviços, não estabelecem condições im'quas, nem tão pouco faz

exigêndas impertinentes de modo a frustrar a competitividade e a igualdade entre os licitantes.
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Cumpre frisar quea análise da minuta de edital, foi conduzida à luz da legislação

aplicável ao presente caso, onde estáassessoria jurídica se atém, tão somente, a questões relativas

à legalidade da minuta, não nos competindo nenhuma consideração acerca do mérito ao traçaros

parâmetros dos serviços entendidos como necessários.

III - DA CONCLUSÃO

^x^^positis, íestã- Assessoria*'JürídicàV ^^érítéh 'pélà'' aprovação do presente

procedimento ate esta.etapa do cértaurne, devendo;ser" os autos encaminhados à COMISSÃO

PERMANENTM De IJCITAí^Ó —CPL,, p^a as providências cabíveis eoprosseguimento do
feito. '.V" , '•

.E Oparecerí-salvo melhor jiiízo.' " ^

. y.yy;yy;
:• :São João dos Patos —MA, quinta-feira, 04 de fevereiro de 2021. '
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