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ucitaçAo modalidade pregão presencial

" -":r:; tipo menor preço por item;formação de

DE «REGISTRO DE í; preços; PROCESSO

' ADMII^STRATI^^N" 0501001/2021. GÓNSUITADA
' 'I COMISSÃO PERMANENTE -DE ..LICITAÇÃO -

r" ' '• ' • É&GüTiv%í>' imtó DOS

C i ' ,PÃToSír«,:ESTADo<;Dp^^^^^^ objeto:

.C •A;;l^,?^[\< '̂'REGISTRb;DE Ttóç^jPAÍ |̂A,CON
i •.;v

. (C-;^ "DE. EMPJ^SA ESPEÇIALIZtoA ; PARA A

V . V' PREST^C^ DE-'SET^^ LOCAÇÃO DE

^ l í ^ OPERADOR;SEM;COMUSXÍVEL PARA ATENDER

1 ' H,'; {ÃS^NECESSIDA^ DA':SÊÇRET^ DE OBRAS,
f " v'. "ANÁnSÉ DÃ^felSliAÇ^^

I-RELATÓRIO

:^ yierard os presentes autos a esta Assessoria Jürídiçá^pará análise e emissão de

parecer jurídico inicial e orientações técnicas-àíuz dá-Lei n- 8.666/93; principalmente quanto ao

Edital e seus anexos.

Trata-se de Processo Administrativo n° 0501001/2021, cujo objeto é o registro

de preços para prestação de serviços de locação de máquinas pesadas em regime de boras, sem

operador, sem combustível para atender as necessidades daSecretaria de Obras do Município de

SãoJoão dos Patos/MA para o exercício de 2021.
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Estes são os elementos e fatos presentes nos autos.

Passar-se-á à análise da documentação acostada aos autos bem como do

procedimentoaté esta etapado certame, mormenteda minutado Edital,paraverificar se o trâmite

seguiu rigorosamente as normas exigidas pela Lei de licitações.

É, em síntese, o relatório, passa-se amanifestação.

ÍI ^ DÀ ANÁLISE E DA róNDAMENTAÇÃO

> Primeiramente;'.cumpre dèskcar'a obrigatoriedade. dov pr^ente para o
I •V' " < /•< ' ' ' j'*• . • J* * ' f*^

cumprimento idas regras licitatóriàs, nós.termòVBd'"art!;38, IVePárágráfo-Únicò dá Lei 8.666/93,

i/erhís: 'i v '
i'"'.s/ ' i/cr

j-V'-.rc- v-

\ i "Art.38iOpm€dimeritò"iiàliciiaçãòkrãiniàaão^comaaberíiirade

, •; ]pmesso adminuírativo, devidamenie autuado;bníàcolado enumerado,

' í\ •. , çqnte_ndo,a auton:^afào respectiva)^a indicação sucinta de seu objeto edo

' '!• qualserãojuntadosoportunamente:

Am
. '

' " -Vi-parecereS'têcntcüs,oujurídUos emitidos sóhre a licitação, dispetisa

'-^5' A Ç.i) ''a •• ' '
•4" '

'r • s"' •• • ' - - ' >

% ç, Parágrafo único. As.minutas de editais de licitação, bem como as dos

'•... ^ . 4 . - ' contratos,; acordos, convênios_ou, ajustes devem ser previamente

examinadas e(provadaspor assessoriajurídica daAdministração."

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

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

justificativa e especificações detalhadas doobjeto como quantidades evalores; Pesquisas de preços;
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Minuta do Edital e do Contrato; Ofício/Memorando requerendo emissão de Parecer Jurídico

Inicial.

Toda a documentação acimadescritasegueas normas obrigatóriaspara o regular

procedimento licitatório.

Outra questôo relevante é averiguar se a Administração está realizando a espécie

adequada para o objeto que sèTqüer licitai.VèjámÓsi' '̂ ^^^^ '

/I/o Compulsandp;"OS autos, vénficà-se'.que o objeto do certame é cabível à

modalidade presta na Lei 10.520/2002, qual seja, o-pregão, espécie do:,tipo inenor preço para

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

.t -r-r-;-
; • -s, f . ' i

'V "-\!/. V/' ^"• aquhiçãòide hens^ejemços comuns^poderá seradotada
C .' • Tf

líàtaçào nàmodalidade depregão, queserare^daporestaljel
. iv • "-/' 5

vV í':i/ •" " ;\í// ^
ÍV • .• -

' •w-.Varamfo -Kmco. Constderam-se bens e serviços comuns,

'X' .• Ka' \'^\ iynr/i nx ítm e: RfpiinxfãpxtpAAriion''^Ariuplp< cuifix tiA/lrnp^ ãpW. , i'% %;yy^.para os fiiis e efeitos(deste \aHtzo'yàciuéle% cujos padrões de
tf. •./', •••'Ãv''̂ ''7 ^c>y/X--'•• •
é,> , C; desempenho ,e^ ríuàlídkãè-! possam ser objetivamente
V: , _ .yy"f''Ar'- ' í
M '̂ K ^^dèfinidòs^pélóreãitàl/i^^ usuais
r' ri ^
X . '• no mercadõ."{GRlFO NOSSO) ^ . í

r Assim, a escolha da modalidade liaratória' pela Comissão de Licitação é

perfeitamente'adequada. ' '• 'r, '•

Como já constatado neste parecer,a faseinterna está devidamenteinstruída,com

todas as peças indispensáveis ao processo de licitação, conforme disciplina os artigos 38 c 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 daLei 8.666/93,
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pois definem objetivamente os serviços, não estabelecem condições iníquas, nem tão pouco faz

exigências impertinentes de modo a frustrar a competitividade e a igualdade entre os lidtantes.

Cumpre frisar que a análise da minutade edital, foi conduzida à luz da legislação

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

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

parâmetros dos serviços entendidos como necessários.

íli -DA CONCLUSÃO

f Ex positis, esta- Assessoria'Jurídica^.-entende pelà aprovação do presente

procedimento^ ate esta etapa do-certain^ifiCTendò^ser os autos encaminliádòs à COMISSÃO
PERMANENTEDE UCITAÇÃÓ VGPm pará as pròviâêndãs cabíveis e. pprosseguimento do

; - víí:',i-4, E/í® •• i - ''
' Èoparecer, sdvo melhor juízo:,

4,--
r 4"':^. È4-'4 ..->1 —"^4, "44'E4=' ' ;

' DANILO D

SãoJoão dos Patos —MA, 15 de laneiro de 2021.' '.-i ,

MADEIRA^

' J .v7-'"
>..JA t .•

;sEssoRjURÍpico^l;' •
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