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1. RELATÓRIO

,i Versa.
í

Comissão Permanente c

Tipo Menor Preço Gbb;

de empresa èspeclallzac

Sobrinho no itiunicípio deSãdUoãó.dos RatosI!- V"I -a; -.y.
Encaminhárarn-a esta-Asséssoria

Jurídico, face ao contido no âftigõ 38 da_Lèi fiSíSle
i' ^ I '(li'*.'ede Contrato Aditiihistjativo, encaminhado cònr ^propósito de se aderir ao

formalidades legais e recebenem.ou não a ahúêncià parao prpsseguirriénto.

A necessidade dé se adquirir'o; serviços foi Jusdficada pára atender as

necessidades ;da secretaria, dé acordo com oobjet D"da licitação. |j '̂ r''

0 ' presente-"parecer -ac ;rca -do.y.equerimènto formulado pela

e Lldtação/reférente a'processo llcitàtório deTomada de Preço DO

(processo adrninistrativò n9 041pOÕ472021);,qu6 visa à contratação

•• o'Mendesje Francisco Sáa" pàra-reforma-das-escolàs-Eduardò Coelf
i;\ •• i-y-] 'ijíj '

ãnilhãn Hnc Patnc - 1' '

ti'' I.i' .1 ^
Jurídica para anãlisê.e emissão de Parecer

ínuta de Editai

sservância das

13, ácompai;ihadp da V

2. CONSIDERAÇÕES NECESSÁRIAS

editais de iic

Iniciairpente é válido registrar qi e o exame jurídico prévio das minutas de

cordos, convênios ou ajustes de que tratatação, bem como as dos contratos, c

dle/fax: 3551-2328/2219
patos@yahoo.com .br
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^ ^ .

o parágrafo único do artigo 38, da lei n2 8.666/93, pexame "que se restringe à parte jurídica

eformal do iristrumentol não abrangendo aparte técnica dos mesmos."
1

Ressaite-se que o parecer Jurídico visa a informar, eiucidar, enfim, sugerir

providências administrativas a serem estabeiecidas

1 I
Cumpre esciarecer, tambérn, q

nos atos da administração ativa.

ue toda verificação desta Procuradoria

ç|p"^m:aminhada pelos
ji

Portanto,!tornam-se as

Jurídica tem 'por base as'irifõFmações prestadas e^" a"dòcumèhte

orgaos competentes e

informações como tecn

Jurídica o dever, os meiòs ou sequer a iegitiníidac

acerto, a conveniência

especiaiizados da Àdministração Publicai

càs, dotadas de yerossirr\iihanças,'p9ls não' possui á Procuradoria
I 'y''' 'j

e de defiagrar Investigações para aferir o

e a opórtunidade dos" itos-ádministrativos a serem reaiizados,
•• • -SIM, II

impuisionados pelo pfocesso;iicitatório. ' •

ríT-} •

3. DA FUNDAMENTAÇÃO •j • /! •

Ji'

d. [Drocesspiteve. início com a réq jlsição'fó?rfiuiac
: i/J/,

á pelo Setor de Compras,

relatando a necessidade
if

4

Naisec

dó òbjetò eJustificando sua. pretensãql
- . 1 ' ' , L / .V . ^ t é,] -i J,uencia, ;o. processo, foi In itruído 'cprh as |lnfprmações preliminares

pertinentes a'toda é|quàiquer;coh|i;atáçãò;p^
via iicitatórias ou atfavés de çontratação-diretar^'

-jridepéndênternentè de efetivarem-se na

i'":-

Nessa

V V
I

2steira, córistam.dos aCitos

a) A Jicitação

-adminIstrátivG

numerado, n

8.666/93;

foi formaiizada pòr rneio de processo

,—devidamente íautuado, protocoiado e
DS termos do art. 38, caput, da Lei

b) A autorização exarada peia autoridade competente

encontra-se e m conformidade com a exigência iegal do

art. 7°, §V, d^ Lei 8.666/93;
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c) A elaboraçã

do objeto de

justificativa da

da Lei 8.666/9É;

do Projeto básico, procedeu a indicação

orma concisa e precisa, aiém da devida

contratação, nos termos do art. 7", § 2°,l

d) As despesa* geradas peio objeto em epigrafe, estão

•previstas na-Lei-Orçamentaria do'-Munícipip;

e) O Termo e

que designa 05

f)-"PòT>-fÍm, '̂ve

\5^ânéxos,_constc

Sugeriü-sé .qüe o processo.-óçpri

'I

H' '

Autuação do Processo, junto a Portaria,

membros da Comissão de

rifi_ca-se que ájrjnihutà do
rrl'''W'̂ pròcesso còrfi'a dev

pertinente,.nos termos do;árt. 38,, i da Lei

icitação;

edital e seus

da obediência

í.666/93.

esse através ^dé Ifcitaçâo na modaildade

"J í.

'I
;/ '''

íi£.

3.1. DA ESCOLHA DA MODALIDADE.

Inciaimentè,'-l:Gábe destacar-.rque . todaS',*.as
. . Jl I
is, em regra,':devem -se :,submetér-:a:,^um.^proce

^ K ^ l .1 ; •*- *'
governamentais

«, ii
.aquisições e serviços

i:5 processo,; .licitatório, conforme

preceltua o art. 37, XXI ca novel Constltüiçãò Eedêi ai.-: :r'

Nolsentido de regulamentar o alt

Lei n9 8.666/93,'que"|ass m estatui em seu art. 22;

Àrt. 22. Ãs o

compras, aiier

dido disppsitivo constitucional foi editada

jf

bras, serviços, inclusive de publicidade,

ações, concessões, permissões e locações

da Administração Pública, qüando contratadas com

terceiros, se

licitação, ressc
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rão necessariamente precedidas de
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' A modalidade em questão está p

"b" da Lei 8.666/93, atualizada pelo Decreto 9.412/2

evisto no art. 22, li, c/c art. 23, li, alínea

18, in verbis:

Anaiíss

iiv
V'
1

;íí1

Art. 22. São modalidades de licitação

- tomada de Dreços;

Í^T
§'29. -Tomada de pYeços é a modalidadle de licitação

'\'i

entre interessados" devidamente:,:cadasti;ados ou que

1...
'^todas. as condições exigidas para:atendererTi j 'a

cadaitrãmentc

recebimento

qualificação; -
V • '••'Ia';;'

1" ' ; i/i''''-'
i'Art:^23..Ãs mo

'iricisòs.ná!

iate d terceiro

"função dos seguintes iímitesj
7 - ' 1 i
.estimádp da contratação:;/

;séri/içds'*dè'engenharia:•i-'pãra 'obras,(

^bHqrnada de'

•qüinhentofrnl

-i.-í

>reçofrvaté'R$-3

reais); '

dia anterior à data do

i ' I
:ias-;propostás, róBservadal a necessária

- ' - fV) I .
dalidades de.ilcitação a que se referem os

o artigò-áriterior serão determinadas em

Itendo em' vista o vaior

5ÒÕ;000;0Ò (um milhão e

./
ndo os autos, 'eYbrisiderandO"Sè tratar de

>j •!

yt.
sefviços^de construção de

r. ÍHiJ- ,
no projeto básico é de R$ 888.982,60escola, cujo o valor estimado, conforme consta

(oitocentos e oitenta e oito mil, novecentos e oiterjta e dois reais e sessenta centavos), logo,

verifica-se que o vaior da contratação está dentrb do limite previsto para o procedimento

em teia, cuja modalidade é Tomada de Preços.

de/fax: 3551-2328/2219

5patos@yahoo.com.br
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E-mail: prefeituradesaojoaodo
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3.3. DA ANÁUSE DA MINUTA DO EDITAL DA UGTA

O art. 40 da Lei 8666/93 estab

ÇÃO

BÍece critérios mínimos de exigências que

deverão ser contemplados na minuta do edital, destacamos os seguintes:

Analisando o Preâmbulo da MInu ta do Edital verificou-se que este atende

todas as exigências do Caput do artigo 40 da Lei 8.666/93, pois informa com clareza e

objetividade pdas exlg'êricias legais "previSa!. Opféambülo|fá|; é^ menção à
legislação apllçáyel ao presente editai e Indica.a data, hõrárlo e local'pnde serão recebidos

os envelopes de docümJntação eproposta. ^'
Prosseguindo a analise, ^flficamDs que o item'"l"t»

ii

da Minuta destaca com

" * 'J *1 ' • • y ^ V I it ' Iclareza o objeto desta ijcltaçãbp-^quár seja;^^^^ de.l^empresa èspeclalizada na
i" - f'V'Í ^prestação de serviços dé limpeza publjca urbana-nc município deS|̂ ;JÒâo dosjPatos.

\ Este previsto; no edital as'-iáem ils exigências d̂al ;lèglslação atinentes às

condições gerais para participação do-certame! •" " í
Para participação nesta licitação

deverão ser atendidas pelas empresas licitantes, e

a 31 da Lei 8.666/93 e se encbhtrámíneka minu

oeditaliprevê
K 'í 'ijií

stas,exigências estãò previstas nos art. 2
j;r"i fta-de^edita);hospens 5.2.1 - habilitação

Gondições/èxigênclas que

27

jurídica, item'5.-2.2 -^regularldadè fiscal e<trabaihista;/item;-5.2.3 -
. ~ L'

qualificação técnica, item

5.2.4 - qualificação econômica-financèira-ejtém-5:2.5 r^óütròs documentos de habilitação
. - i . "•-rr":-;rp:t-:pp^. Itp:.. .. i

estando portanto réspéitadas-as exigênciàs;dó Jn
i5 1 ^ , - - " •" \ -

arts. 27 a 31 da Lei de Licitações.
,1 , ,

• Est^ mencionado no item 13 o a
1 I - " •;

que condiciona a Administração Pública a aponta

utilizada para o pagamento da contratação.
> I

I No que se refere às penalidades

c.rXIli, do. árt..4Sj:da'Lei :n210.520/2002 e

endimento do Art.T:14,.dá Lei ns 8.666/93,

' e reservar a dotação orçamentária a ser

o edital apresenta o rol de infrações que

poderão acarretar a aplicação de sanções ao contratado para o caso de não cumprimento de

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - TÍIe/fax: 3551-2328/2219
'E-rhail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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cláusulas contratuais, estando presente no ediial no item 12, que trata das sanções

administrativas, obedecendo ao inc. lii, do art. 40 d a Lei ns 8.666/93.

Desta forma, entendemos que, sem cobrança excessiva e desnecessária,

estão presentes os requisitos exigidos peios artígoi 27 a 31, bem como o artigo 40, da Lei ns

8.666/93, que permitem, formalmente, que esteja apto para a produção dos seus efeitos,

não havendo quaisquer recomendações a serem fe

3.4. DA MINI TA DOICÓNTRATO

'" Nõique
,1' .

da Leif n9-

concerne à minuta do-cor trato, esta deveiséguir as regras previstas_ •,; ; v;-'v; • [ ® Íl

tas.-

-•r .

N -s- '
I r 1

' v'

pelo art. 55 8V666/93./0 Anexo-Xi, co..èdítál ^em^análi^e, prevê as cláusulas
._r- .referente aocontratuais relacionadas no-corpo da minuta .dá següihte .fòrmaTiciáusuia

objeto, preços, vigência, prazo e entrega do pbjè:o, dotação .orçamentária, reajustamento
j •' ! •=" X. ••• 11 v ') • }t. "jj: 1

de preço, obrigações dás pártes, fiscalização;, pagamento; alteraçãp' do contrato, rescisão

contratual, pénaiidades, norma apiicada-e-foroV
5 i'

Dai''anáiise.dá\minütá do contrat
: íl O-

d!;
o vincuiado-ao instrumento convocatório

V -

apresentado, cònstata-sle qüè esta"pbse^^ os req
U' .'í/ ;C-.: ,uisitos.míninios|exigidos ncj art. 55 da Lei

rpas pertinentes a esta8.666/93, tendo em vista que',contém (tod'as-:as- ciáüsuias-min

contratação, não sendo necessária-nehhuma correção:

!f

4. DA CONCLUSÃO !í ^
O

- Diante do- exposto, esta-"Procuradoria-Jurídica

.'I'

I

Municipal OPINA PELO

PROSSEGUIMENTO do processo iicitatório preten jido por esta Municipalidade, visto que o

mesmo atende as exigências contidas na legislação aplicável ao caso, tanto na minuta do

Editai como na minuta do Contrato Administrativo

externa, com a publicação do editai e seus anexos.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Te

E-mail: prefeituradesaojoacdo

podendo ser dado prosseguimento a fase
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Coriforme é sabido, o parecer jurídico que se 'dá nas contratações e

licitações é meramente opinativo, não estando à a<;lministração obrigada a atendê-lo.
í

! Éo parecer, salvo melhor juízo.
i ; I

São João dos Patos - MA, segundd-feira, 18 de outubro de 2021.

Maykòn Sil Sousa

' Procurador (

OAB/M

I -

Hf

iC': '
- -'

. —j--;— r*

' r ' - - "

vry y;.''•

"• ' •• • ;

:: :

"7'r
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