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J . Vieram ps piresèntes-áütps a.es^ÃssessoríaíJiirídica para análise e emissão

parecer jurídico imaal e òdentaçocs técnicáskà,lu:z,'da -Lei:n° '8.666/93, principalmente quanto ao

Edi^ e seus aiiexos. • k-'-' ^ ^ -.-'kkík • -• v k.
-a-. X.'-''X;

í ••• •" „ - ' " '4 . -• J
f Trata-se; de Pròcèçsp. Administrativo %n° 0501006/2021, -referente ao Pregão

Presencial cujo objeto-é o-'registro de preços-para-a aquisição de-umas funerárias e serviços de

translado, para atender as famílias carentes do Munidpio, para o exerdcio de 2021.

Estes são os dementes e fatos presentes nos autos.
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Passat-se-á à análise da documentação acostada aos autos oem como tio

procedimento atéesta etapa do certame, mormente daminuta do Edital, para verificar seo trâmite

seguiurigorosamente as normas exigidas pela Lei de Licitações.

E, em síntese, o relatório, passa-se a manifestação.

11 - DA ANÁLISE E DA FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente, cumpre destacar a obrigatoriedade do apresente para o

cumprimento dás regras HdtaíÓrias, nos termos do art. 38 IVeParágrafÓi^riictíMã Lei 8.666/93,
verhir. " . . " . • i

f'#"
í-?"Art..38. 0'pfücédimni'õ âa Hdtacào sérâiniciado com a abertura de

; ' t ' processo âdmmdrdtmp^vidamenteauiüaão.pro^^^^

f, vj •;' contendo aattíon^çm npectiydpp indicação sumia de seu objeto edo
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'recursomoprópriopara a despéa, èatíqualserãojuntados oportunamente:

0j íki •
' . ;fS'0 \ . ; .jV T/T -pareceres téánçospujurídiços emitidos sobre a licitação,
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iSáff:'. ^-^'4:^440' l'v0jàú
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í . ... .víií ," J: .1,^ parágrafo'único. As minutas de editais de hcitaçao; bem como as dos

] contratos, acordos, convênios 'ou ajustes devem ser previamente

\ exctminadase^fwadãsporassêssoriajpndica:daAdministração."

Isto posto, verifica-se que bá no processoos seguintes documentos: Solicitação

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

justificativa e especificações detalhadas do objeto como quantidades evalores; Pesquisas depreços;

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

Inicial.

dispensa
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Toda a documentação acima descrita segue asnormasobrigató

procedimento lidtatório.

Outra questão relevante éaveriguar se aAdministração está realÍ2ando ae^écie

adequada para o objeto que se quer licitar. Vejamos.

ias para o regul

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

modalidade prevista na'Leri0i520/2002,'^quál séja^o piégãòV espéde do tipq'm preço para

aquisição de bens e de serviços comuns, qualquer que seja o vaJqr estimado, senão vejamos;

• , . X "Ari. V.Pafà aquisição de bem eserviços comuns,poderá seradoiaíia

^ aiHcitàçãútidímódahdade depregãOyquèisera regidapor esta hei

Parágrafo únicó.':Consideram-se bens e serviços comttns,
f S '

;V.;; ^ àrii^Oj aejueles jcujòs padrões de
; y . y':des possani ser' objetivamente

' ti,-"- lUUU...'.t;.
• Sudéfittidos pélo eãitaU pòn meio de êspedficaçi:oes usuais

í

"Assim, á éscòliiá'dat mod^dãdé-.hcitatóna'̂ pela Comissão de licitação é

perfeitamente'adequada. ••-,7 '.'.-5 s./; . . - .

; Gomojáconstatadonesteparecer,à fase internaestádevidamente instruída, com

todas as peças'̂ in^spensáveis aò pfròcessó de licitação, épnfonnéidisciplma os artigos 38 e 40 da

Lei8.666/93.1:^

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 bens e serviços, não estabelecem condições iníquas, nem tão pouco

faz exigências impertinentes de modo a frustrara competitividade e a igualdade entre os lidtantes.
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Cumpre frisar que aanálise da minuta de edital, foi conduzida àluzS legislaçã'
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.

III-DA CONCLUSÃO

£j<' ;/'^/^/^'eícà-'Asse'ssòríá" 'pèla'^pròvaçãò do presente

procedimento até< esta'etapa'do certame, devendo, sifr os- autos encaminhados-à COMISSÃO

PERMANEl

feito.
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