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(PAjREÇER TÉCNICO - JURÍDICO INICIAL
I.

I-RELATÓRIO

UaTAÇÃO MODALIDADEíPREGÃO PRESENCIAL

V v-TIPO MENOR^^P DE

JpifeçOS. PROCESSOATA DE REGISTRO; DE

ADMINISTRATIVÓ N"07010 )1/2021.^ CONSULTA DA

COMISS^ PERMANENTE| ;Í3E !IJCITAÇÃO -
h&CÜÍl^O-'JOÃO DOS
I^TÒS,^DO; OBJETO:
REGISTRO DE PREÇOS PAÍtAlA CONTRATAÇÃO

BE' EMPRESA- ESPECIALIZADA^ PARA A
, V>

PRESTA(;;ÂO;DESER>^ÇOS|pÈ|DESINSETIZAÇAO,
DÈSRAfiy^^ ROÇO,

íSECRETARIA.'.MUNICIPAL pE '̂ ADMINISTRAÇÃO.

í Cf

\ 'Vieram os presentes autos a esta Assessoria Jurídica ai^se e emissão de

parecer jurídico iniciai eorientações técmcas à da La n° 8.6ó6/93| principalmente quanto ao
Edital e seus anexos.

Trata-se de Processo Administrativo n" 0701001/2021, referente ao Pregão

Presencial cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de

desinsetização, desratização, descupinização, roço, capina, podadeárvores, limpeza decaixa d'água

elimpeza decisterna para aSecretaria Municipal deAdministração, pára o exercício de2021.
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Estes são os elementos e fatos presentes nos autos.

V-Ü. o/'

unicefíêí

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

procedimento até esta etapa do certame, mormente daminuta do Edital' para verificar seo trâmite

seguiu rigorosamente as normas exigidas pela Lei de Licitações. !

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

11 - DA ANÁT J.SK Kn A. FÜNDAMENTÁiÇÃO
i ' I," •)
i , i' i

I
> : 5

Priniçiramente,'scuiripre :destacar' a/.obrigatoriedade í^do presente para o
cumprimento das regras.licitatórias, nos:teimos'doíad:.^38,,I^ Parágrafo ijniçp fia Lei 8.666/93,

I . . . \'"V ' / 'H 'verhisi ; •^ ^ ^ ^ ^

l' 11' • H 38i Opmedímnto'.^a liãiafãJfUrã màáão\com aaberíur^ de
/ pv^c^sQ (idmihiHr0vo, devidamentedituàãQtprotocolado enumerado,

contendo àutoni^çãohspecdv^ aindicàçãp sminia de seu objeto edo
eiw quàlserãpjuntados oportunamente:

!• . i

' . -pàrecérpsMcnicosoijjurídicpsemíddos sobre d licitação, dispensa

(...)
!• f

' ^V ' v" '̂ ciràgrajo tmko. As'minutas deíeditaijdé\liütapao,hem como as dos
. /- \ contratos, ^acordos, - convênios ' ou justes-devem ser previamente

I

examinadas eaprovadasporassessoriajurídica daAdministração."

I

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

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

justificativa eespecificações detalhadas do objeto como quantidades evalores; Pesquisas depreços;
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Minuta do Edital e do Contrato; Ofício/Memorando requerendo emissão de Parecer Jurídico

Inicial.

Toda adocumentação acima descrita segue as normas obrigatórias para o regular

procedimento licitatório.

Outraquestão relevante é averiguar seaAdministração está realizando a espéde

adequada para o objeto que~se quer Hüâj:,* VèjâmÓsr T"' 'yf f;

.pçmpulsahdo ^os autos, .vérifica-se que o objeto ^db{,certame é cabível à
modalidade previsto na Lei Í0.520/2p0Í, qual iseja, opregão, espéde do ti^o menor preço para
aquisição debens e de_serviç_os comuns, qualquer que seja o valor estimado, senão vejamos:

a ^ f r >• - ."ry?"'"' ~-i
• • •' - V -1 • • . V. •>r' i ''1' V í

^ '^ I;r -X-0\' 1°^Pára'aqmsiçãò'ãebens éseniçòs\cf^unSyj^^
\y •^ f I y ... ' I ^ tlf

t " •; • üeitação na mQ^lídàdé âepfé^âo, ^que^serápor
y J-

(•••).

>• '<

I

ser adotada

esta ]-£Í.

' ; l''; Parágrafo único. Cònsideràm-se hens- e serviços comuns,
' ]| r•/ 'y'I
' os fins e feitos[deste jartigo, àqüélès cujos padrões de

• • ' "j. '• y'''"'' ' f ' ' '11''' i '
•' .^y o,e%empenho e'-ctualid'adé poisam, ser objetivamente

r- r.'^
\\y jyy.défínidds pêlo e^^ meio. dé especificações usuais

, ^^mymer(uido^^(GPJFO NOSSO)

> Assim, 'a cscóDia da modalidade licitatória pela

perfeitamente;adeqtiadá. , .

.lini' I
Comissão ,'de Lidtoção é

,|;;íy

Como jáconstatado neste parecer,a faseinterna está devidamenteinstruída,com
I

todas as peças indispensáveis ao processo de lidtoção, conforme disciplina os artigos 38 e 40 da

Ld 8.666/93. |

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

disposições legais e a minuta contratual atender as exigêndas contidas do art. 55 da Lei8.666/93,
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pois definem objetivamente os serviços, não estabelecem condições iníquas, nem tão pouco faz

exigências impertinentes de modo afrustrar acompetitividade eaigualjdade entre os Ucitantes.

Cumpre frisar que a análise daminuta deedital, foi conduzida àluzdalegislação

aplicável ao presente caso, ondeestá assessoria jurídica seatém, 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

•« .V

T-U.
f' V ' ... 5

f 'Si Ex posítiSf esta Assessoria Jurídica..-entende pelà; aprovado do presente

procedimento, atevesta etapa do:'eeft^ '̂̂ déye^lâ^-ser;•^^ autos encÍLüiíhâdòs|à COMISSÃO
PERMANENTH DE UGJTAÇAO —,GPL^ para às providências cabíi^S;! oprosseguimento
feito. '' • ' Pvít fi

í

É oparecefi^sãivo melhor juízo..\V( " . '>V

S^João dos Patos —MA, 19 de janeiro de 2021.!' \ ' j
'ri ;

•Cv•• / S' ::K- 'fí"!
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JILO DEpVRV

.ASS^SORJURÍD.^^ .
/aB/MA
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