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PARECER jurídico

Processo Administrativo 0701004/2021

Pregão Presenciai - Menor preço por item i

Prefeitura de São João dos Patos
I
IASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA-PARAjA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE LICENÇA ECESSÃO DE DIREITO DE USO DE LINK DE ACÉSSOÍAINTERNET PARA ATENDER
AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA.

1. RELATÓRIO

Versa o presente parecer acerca do, requerlmentò formulado pela

Comissão Perrnanehte de Licitação;„acérca^de^processo Pregão-Presencial, do

tipo menor preço por [tèhi, .(processo administrativo; ^701004/2021), que visa à

contratação de empresa especializada para^ a prestação:^dòs sén/içòs de licença ecessão de
direito de uso de link de.acesso a internêt para atender as secretarias municipais de São João

dos Patos-MA. '
I

Encaminharam a esta Assessoria Jurídica para analise e èmissão de Parecer
I i

Jurídico referente às minutas do edital e do contrato do pregão presencial em epígrafe, face

ao contido no artigo 38, VI, da Lei n9'8.666/93. _ ^ ,

'̂ .-.'T '' |;'!i •i •
2. CONSIDERAÇÕES NECESSÁRIAS ^ ^ . fl ^

I

Inicialmente é válido registrar que o exame jurídico prévio das minutas de

editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convjênios ou ajustes de que trata
o parágrafo único do artigo 38, da lei n^ 8.666/93, é exame "que se restringe à parte jurídica

e formal do instrumento, não abrangendo a parte técnica dos rnesmos."

CNPJ; 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos(gyahòo.com.br

cr~\

[ 1 )



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

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

www.saojoaodospatos.nia.gov.br 1
Procuradoria do Município

V , . /

Ressalte-se que o parecer jurídico visa a informar, eiucidar, enfim, sugerir

providências administrativas a serem estabeiecidas nos atos da' administração ativa.
I

Cumpre esclarecer, também, que toda verificação desta Procuradoria

Jurídica tem por base as informações prestadas e a documentação encaminhada pelos

órgãos competentes e especiaiizados da Administração Pública. Portanto, tornam-se as

informações como técnÍGas> dotadas de verossimilhanças, pois não .possui a Procuradoria

Jurídica o dever, os meios ou sequer a legitimidade de dèflâgrár'investigações para aferir o

acerto, a conveniência e a Oportunidade dos atos administrativos a| serem realizados,
impulsionados pelo processo licitatório.

3. DA FUNDAMENTAÇÃO j ^

' • ' ' I' ' ' iOprocessailcitatório'tem poflèscopo o•pbjetòjsupracitàdb; de acordo com
as especificações ê quantitativos estabelecidos .noVditalie seüs anexos] especialmente no

,1 i

termo de referência.

Òs autòs,do-processo em questão^estãO acórripanhados peio Termo de

Referência, contendo este ps elementos mínimos necessários' a prornoção do certame,

havendo uma suficiente descrição do que se pretende contratar, existe também recurso

orçamentário quê assegure o pagamento das obrigações a serem executadas no exercício.
I :

Constam, ainda, cotações de preços, o levantamèntp de custos, despacho

da contabilidade, autuação; rtimuta de. edital.

A licitação na; modalidade de Pregão Presenéiaj: destina-se à aquisição de

bens e serviços comuns, nele não há limites de valor estimado da contratação, sendo
I

licitação de Menor Preço Global, além de concentrar todos os atos em uma única sessão,
I

conjugando propostas escritas e os lances durante a sessão; e, por fim, mas não menos

importante, possibilita a negociação entre o pregoeiro e o proponente que ofertou o menor
I

j

preço, o que torna o procedimento muito célere e econômico para o município.

I
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Propicia, ainda, para a Administração os seguintes benefícios:

a) economia, pois busca a melhor proposta de preço o que gera economia

b) desburocratização do procedimento licitatório; e,

c) rapidez, pois a licitação é mais rápida' e dinâmica assim como as

No mérito, a contratação poderá ser levada a efeito pela modalidade

escolhida, ou seja, o Pregão Presencial, do tjpp menor preço por item, ab amparo da Lei n^
' '' . Í' i ''10.520, conforme dispositivos abaixp;transcdtos,2hajá;iVis^^ tratar-se de serviços comuns, ou

seja, "... cujos padrões dè desempenho equalidàde^possamtséríobjetivamente definidos
" • • • 'í • ll^v : • j

pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado", j f! ' •
í • ,

Vejamos o que dispõe a legislação:

Art. 1^. Para aquisição de bens e serviços comuns

poderá ser adotada a licitlaçãó na modalidade pregão,

que será regida " por estai lei. iParágrafo Único.
"y' . . ' i..'' l I

Consideram-se.bens;e'seryiços comuns, para os fins e
i ^ \

' . efeitos' deste artigo, aqueles cujos padrões de

desempenho "e -'c|ualidadJ"< possam ser objetivamente
• fi y? 1

definidos pelo edital, por rrieio^ de especificações usuais

no mercado.

No tocante ao tipo de licitação escolhido (menor preço por tem), vale

ressaltar que o art. 23, § 1^, da Lei ns 8.666/93, aqui aplicado subsidiariamente por força do

disposto no art. 9^, da Lei n° 10.520/02, estatui o seguinte:

Art. 23. (...)

§ 19. As obras, serviços e compras efetuadas pela

Administração serão divididas em tantas parcelas
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quantas se comprovarem técnica e economicamente

viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor

aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e

à ampliação da competitividade, sem perda da

economia de escala.

No caso. posto, como já mencionado, a Administração previu para o

certame o julgamento pelo tipo licitatório "menor preço por item", |pois este será um

formato mais vantajoso para a Administração diante da gerada ampliação da disputa que

proporciona. ]

Desta forma examinada a referida minuta

autos, entendemos que guardam regularidade com o disposi

visto que presentes as cláusulas essenciais, semvquaisquer condições que possam tipificar
^ Z' 1 l I

preferências ou discriminações, não dètectandó> ^a princípio^ nenhuma irregularidade ou

contrariedade à legislação pertinente. Assim, ;0 edital pbf suá^vez seguiu todas as cautelas
recomendadas pela Lei Federal n" 10.520/2002, com ãplicaçãÍD; subsidiáriia da Lei federal n°

• I ! • I

8666/93. '

e o contrato nos presentes

o ná Lei Federal n" 8.666/93,

4. DA CONCLUSÃO ! '
i

I ' I

Diante do exposto, esta Procuradoria Jurídica Municipal OPINA pela

regularidade e possibilidade de realização do presente processo licitatório, por estarem, até
, ' I

o presente momento, de acordo com a legislação em vigência, l |

Conforme é sabido, o parecer jurídico que se dá nas contratações e

licitações é meramente opinativo, não estando à administração obrigada a atendê-lo.

Éo parecer, salvo melhor juízo.

São João dos Patos - MA, quarta-feira, 27 de janeiro de 2021.
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Procurador Geral
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