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PARECERJURIDICO FINAL
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POLHAno 456
I

R.Ubrica

LICITAgAO MODALIDADE TOMADA DE PREQOS
001/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0070320221.
CONSULTA DA COMISSAO PERMANENTE DE
LICITAgAO - EXECUTIVO MUNICIPAL DE SAO JOAO
DOS PATOS, ESTADO DO MARANHAO. OBJETO:
CONTRATAgAO DE EMPRESA PARA A PRESTAgAO DE
SERVigOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
ASSESSORLA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO
PRESENCIAL DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS
JUNTO A CPL/PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO ATE O
ENVIO AO SACOP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAgAO DO
MUNICIPIO DE SAOJOAO DOS PATOS - MA.

I -DO RELATORIO

Vieram os autos a esta Assessoria Juridica em atendimento ao Memorando da
Comissao Permanente de Licitagao - CPL no qual requer analise e emissao de parecer juridico final
a luz dos ditames da Lei 8.666/93.

Trata-se de Processo Administrativo n° 0070320221, referente a Tomada de
Pregos n° 001/2022 cujo objeto e a contratacao de empresa para a prestagao de servigos tecnicos
especializados de assessoria, consultoria e acompanbamento presencial de procedimentos
licitatorios junto a CPL/pregoeiro/equipe de apoio ate o envio ao SACOP, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Administragao do Municipio de SaoJoao dos Patos - MA.

Acerca da fase interna do certame pode-se constatar a presenga dos seguintes
documentos: Solicitagoes de despesa; Pesquisa de Pregos; Declaragao de Dotagao Orgamentana;
Projeto Basico devidamente aprovado, com orgamentos, cronograma, especificagoes tecnicas,
informagao orgamentaria (art. 167 da Constituigao Federal e art.14 da Lei 8.666/93), a Autorizagao
para a realizagao dos Procedimentos Licitatorios, previsao orgamentaria, minuta de edital e seus
anexos; analise e aprovagao juridica do Edital e seus anexos (Paragrafo Unico, art. 38 da Lei
8.666/93), designagao da comissao de licitagao (inciso III do art. 38 da Lei 8.666/93).

E, em sintese, o relatorio, passa-se a manifestagao.
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Primeiramente, cumpre destacar a obrigatoriedade do parecer tecnico - juridico
para o cumprimento das regras licitatorias, nos termos do art. 38, IV e Paragrafo Unico da Lei
8.666/93, verbis-.

"Art. 38. 0 procedimento da licitafao sera iniciado com a aberlnra de processo
administrative, devidamente autuado, protocolado e mtmerado, contendo a autori^afao
respectiva, a indicafao sucinta de sen objeto e do reenrso proprio para a despesa, e ao
qnal seraojnntados oportunamente:

(...)

VI - pareceres tecnicos on jnndicos emitidos sobre a licitafao, dispensa on
inexigibilidade;

(...)

Paragrafo unico.Asminntas de editais de licitafao, bem como as dos contratos, acordos,
convenios on ajnstes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria
juridica daAdministrafao."

No que tange a modalidade escolhida para a realiza9ao do certame e mister
analisar o que reza a Lei das Licita^oes, verbis:

n

"Art.22. Sao modalidades de licitafao:

(...)

II - tomada de prefos;

(...)

j|'2* Tomada de prefos e a modalidade de licitafao entre interessados devidamente
cadaslrados on qne atenderem a todas as condifoes exigidas para cadastramento ate o
terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria
qnatificafdo.

(...)

Art. 23. As modalidades de licitafao a que se referem os incisos I a III do artigo
anterior serao determinadas em junfao dos seguintes limites, tendo em vista o valor
estimado da contratafdo:

(...)
II - para compras e servifos nao referidos no inciso anterior. .
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b) tomada depreps - ate R$ 650.000,00 (seiscentos e dnquenta mil reals);

Assim, pelo valor e pelas caracteristicas do objeto do contrato, a escolha da
modalidade licitatoria pela Comissao de Licitagao foi perfeitamente adequada.

Quanto a fase externa da licitagao estao os avisos de licitagao publicados nos
moldes do Art. 21 da Lei 8.666/93. Houve a interposigao de recurso, devidamente julgado.

Acerca da abertura e julgamento do certame estao devidamente registradas em
ata (jnciso V do art. 38 da lei 8.666/93).

Analisando cuidadosamente os autos contatou-se que os julgamentos da
habilitagao e proposta de pregos foram executados em consonancia com as normas editalicias,
estando todo o procedimento em perfeita harmonia com a Lei 8.666/93, sem conter qualquer
irregularidade. Cumpre frisar que esta assessoria juridica se atem, tao somente, a questoes relativas
a legalidade.

Ao final, fora declarada vencedora a empresa M.A. DE OLIVEIRA MARTINS
-ME (HIERARQUIA ASSES. CONSULTORLA EM LICITACOES E CONTRATOS),
localizada na Rua Comprida, n° 26, sala 2, bairro Comprida, Sao Domingos do Maranhao — MA,
CEP: 65.790-000, inscdta no CNPJ sob n° 26.877.844/0001-09.
Ill - DA CONCLUSAO

Ex positis, esta Assessoria Juridica pugna pela aprovagao do presente
procedimento e pela confirmagao das decisoes tomadas pelo Pregoeiro neste processo, devendo
os autos retomar a COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO — CPL para os
encaminhamentos devidos.

E o parecer, salvo melhor juizo.

Sao Joao dos Patos — MA, 26 de maio de 2022.

A I
DANILO DEteARVALHOMAa

Assessof-Jurfdlco JAdvoafe^ OAB/MA 1^793
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