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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOALEGRE DO PINOARÉ - MA
Av. Joáo XXI|, S/N - Cenúo
CNpJ: 01.612.932000í-2í

REF. PROC. AD . N1 077/202í
Rôqueronte: Sêc Mun. de AdministraÉo e Finançâs
Aaôunto: ContrâtaÉo Edilal de Pregáo presencial Aprovado.

PARECER JURiDICO NO 179/202' - CPUPGM

Para melhor comprêeôsão didátic5 estê perecer dividê-se em Retatôa.to, Análi§,ê da
Demanata, Disposiaivo e Encaminhemqrlo

RELATóRrol

É o brêvo íêlatóÍio:

ArÁusE o oEMÂNDA:

Considoracôês Iniciais:

Trâtá-sê dê procêsso administrativo desênc€dêado por ofício datado dê22Og.2O21, elàbc,iado
e assinâdo pela Secrelaria Munjcipâl dê AdministrâÉo solicíando Confrâtação dê Oficina Mecánica
parâ a paestaÉo dos serviços de manutênção (prevenliva e conetiva) e reposiÉo dê peças dos
vêiculos que compóem a frota da preíelturâ Municipat de Alto Alegrê do pindaréiMA.

. De relevante, cumprê destaGtr que consts nos autos, alám do Ofícjo supractado, projelo
Básico; dêspacho do preÍe,to Munrcipal de Alto Alegre do pindâré _ MA, dando os devidos
encâminhamentos aos seloíes responsávêis pela soliciação em têlâ; planiihê de píêços com o Mapa
dê Cotaçóes, bem como retatório soúe disponibitjdade dê Dotação Orç3mentária pa;a viâbilidadê do
plêjto.

Por úllimo, certiíicê-se qu6 a Comissão permanênie de Licitação _ CpL enc€minhoq os autos
com Poítâria quê nomeja os membros parlicipêntês da comissão e a mjnuta do êdÍtêt de prêgáo
prês.nciel, para anális€ ê êrhissão do parêcer jurídico dê acordo com os ditames contados na Lêi no
10 52O2OO2, Léi no 8.666/93, atém do DecÍeto no 3.555/2OOO.
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No presentê cáso. devê-se utiliuar a Lêi Federal no 1,O.S2O|O2 é o Decreto FêdGral
3.55í2@0, âplicando sutÉidiaÍiamento a L€i 8.666/93 ê demais t6gistaçõe3 dê competência
fêderal.

2. Da Escolha da Modalidade:

As comprâs ê contratêÇóes a serem realizêdas p€la AdministraÉo pública dev6Ín ser
rêvêstdãs de cuidados ê âdotâÍ procedimentos slmplificádos, a Íim de êlendeí o devido dêstino dos
Íêcursos financeiÍos, bem como a devidê aplicâÉo. paíindo dossa prêmissa, a quêsEio da escolhâ
da modalidade de LicitaÉo é o primeiro pêsso, assim norteiâ ajurisprudência do TCU:

ldentiÍicá€ê a nscêssidads, motiva-ae â contratação, para ontoa, partir-
se pâra vêÍiÍicação da melhor forma do aua prêstâção. Ou sêja, â
dêcisão pêta contratação dirêê por inêxigibilidado ou dispôn3a, ó
posterioí a toda uma etâpa preparatória quê devô asÍ a Ínesma para
qualquer caso. A impossibilidade ou a identiÍicação d€ possiblidadê da
contrataçâo direta como Erêlhor opção paÍa a adminlstração, só surgo
âÉs a atapâ inicial dê estudo§. Como a rêgra geral ii a licitaçâo, a 3ua
diaponaa ou inoxigibilidado conÍiguram erceçóês. Como tat, portanto,
não podem sêÍ adotadas antes das pesquisas e estudos quê pormitam
chegar a aasa conclusáo. l

Mais especif icamênte, complementa-sel

A modatidade do ltcitagão não é doIinida atoatoÍiamônte, ela aôrá tuita
com base no art, 22, da L.i no. 8.866/93. Com relação à modalidade dê
licitação, sabe{e quê o pÍincipal critéÍio para deÍinir se o
administrador utilizará o conyite, a tomada de prêço ou concorância é
o valoÍ ostimado do obisto a sêr licitado 2

Segundo Jacobt' existem dors cÍilérios parâ escolha da mocÍalidêde de lacitâção, o qualitativo e
o quanlitalivo, s€ndo quê o primeÍo leva êm consideração o prêço estimado do futuro @ntrato e, o
segundo, o obiêto a ser contratado

EntÍêmêntes, poÍ conseguinle, a administraÉo optou p€lo procêdimênto licitâtório ná
modâlidado Píêgão, sêndo que este pode seíconceiiuado como:

I TCU. Acordão 994/2006. PtenáÍio Rêt. túin. Ubirâtan Aguiar.
2 TCU. Acordâo 103/2004.
3 FERNANDES, J. U. Jâcoby. Contrâtaçáo Diretâ sem Ljcísção. Beto Hoúonle: Fórum, 2OOE p. 13O.
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O Sistema de Rêgistro de preços, conhêcido pel€ sigla SRp, tem previsão lêgêl no art. í5, ll
c,/c § 30 da Lei no I666/93, e é atualmente regulamentâdo pelo Dêcreto no 7 892, d6 23 dê janeiro
20'13, quê revogou o DecÍeto n. 3.931/2001, de j9 de setembro de 2001, qLre por suê vez, revogou o
Decreto no 2.743, de 21 de agosto de 1998. lnicialmênte paevtsto parâ ser realzado mêdiantê
conconêncaa (ârt. 15, § 30, I da Lei no 8.666/93), com o advênto da Lei no 10.520/2002 (art. í í ), houve
prêvrsão êxpressa dâ possibilidadê de adoÉo da modatidadê pregão, pelo sistema de rêgistro de
preços, parê compras ê contrâtaçês dê bens ê seNiços comuns, no âmbito de todas as unidades
fêdêrativas.

De âcordo com o art.20, ldo Decrelo no 7 g9212013, o SRp constsle no,,conjunto de
ptocedimo,tto§ paâ registro íomal de píeços íetativos à prcstaçáo do serviços e aquisição de
bana, paÊ con//atações fuhtns."
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O procedimonto administralivo por meio do qual a Admini3tração
públlca, garantindo a lsonomia, selêciona Íomocedor ou prestador dê
sêÍviço, visando a exocução ds objoto comum no mercgdo, pômiündo
ao3 licitant€3, em sê93ão pública, reduzir o valor da proposta por Íneio
de lances veóais e aucessivoa.4

Do conceío exposto, podem-sê relirar as principais cêraclerislicâs do preg6o (Lei Fêdêral no.
1O.52O1m04, que náo só o díerenciêm das modatidades licitatórias da Lei 8.666y'g3, mas
proporcionam maioí cerêridêd. ê êíiécia nas contrataÉês rearizadas por mêio desla fêrremênrâ.

Por conseguinte, a modalidadê de licilaçào pregéo pode ser rêalizada, de acordo com a
legislaÉo federáI, no modo presenciat (Dêúêto Fedêrel nô. 3SS5ZOOO) e no modo eletrônico
(Decreto FêdeÍal no. 5.450/2005), sêndo este úhimo utiltzado prêforenciêlmêntê.

Sem êmbargo, identificâ-se quê o preâmbulo do Edilâl êponta como fundamênlo lêgal do
procedimento ricitâtório o DêcÍêio que rêge o prêgáo ererrónico na modaridadê presên,êr, nô
3.5552m0 Dêsta via, entendê-sê que uma vez antegrarizada ao Editar, tar De6êto toma-sê rei da
referida licitaÉo, vinculando as paatês às normas do corpo do Edital, e sua aplicáção oL, náo do
rêfêrido dêcrêto eslá dênlro do cí ério de conveniência e oportunidade do administrador públic!,
cabendo tão-somentê ao Assessor Jurídico veriÍicar a sua lêgalidadê, o quê no presentê caso veriÍlca-
sê que a mosma se êncontrâ em sintonia com as noÍmas em quêslão. Dêstâ viâ, não há indicaçáo
para aplicaÍ o DecÍêlo Federal no 5 450/2005, êspecialmênte quanto ao seu arl. 40.

3. Sistema de Reoistro ds precos (SRpl:

?

'. FERNAN_DES, J. U. Jacoby. Sistemâ dô Íegistro de preços e pregáo presencist ê eErrônico.2 ed. Bêto
HoÁzonte Fóíum, 2006. p. 45S.
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Diânte da lim{aÉo do conceito dado pêto tegislâdor, é importante investigêr a contribuição
dada pêlâ doutrina especializadâ para desvendar o alcêncê do instituto. Neste senlido. destacêmos
abâixo a síntesê êlaborada pelo ilustrê proíessor Jorgê Ulysses Jacobt'l

Sistêma de Registro do preços é um pÍocêdimento especial de
licitação, que se êfêtiva por mêio dê uma concoryência ou prêgão Bui
genoÍis, sêlêcionando a proposta mais vartaiosa, com obseÍvância do
pÍincípio da isonomia, paía êvêntual ê íufura contaatação pêla
Admiôistração.

Da síntêsê acrmâ. podemos depreender que se trêta de um procedjmento especialde licitaÉo
porque náo obrigê a Adminiskêção ê firmar as coôtrataÉes quê delê poderão advir, na foíma do s 4o
do art 15 da Lei no 8.666/93, garantindo a utirizaçáo dos princípios da economicidade e da êficiência
em prol do eÉrio

Sobre a aplicâbilidêde de tal decreto a Estados e Municípios trazemos à baala as liçôes de
Maria Sylvia Zanella Di Piêlro6:

,,4 Lei no 8.666/93, apesaÍ de toda3 as discussõês sobrê sê suas
normas são todas gerais ou não ê, poítanto, obÍigatóaia3 para Estado6
ê Municipios, aplica-so à união, Estados, Oistrito Fedêral o Municípioô,
contoÍme consta do seu art. .to. E, ainda que houvêsso alguma dúvlda
com Íelação a váÍios dispositivos da lei, dúvida não êri3te dê que a
matéÍia pertinente ao pÍocodimento, em especial nos critérios dê
julgamonto, é norma gêrel dê obseNância obÍigetória. portánto,
qualquer dêcrêlo lêgulamentador des3as nolmas têm quê ter
Íoíçosamente o mesmo alcance. E como no pÍeâmbulo iá coostava a
rêfsrência a ossa lei, paíecê indubitável quê, rêgulamêntando
dispoaitivo da l6i de licitaçõês, o dispositivo toÍia alcancê necional.,,

Seguindo tais tições doúrinárias. íica evjdênoado que o Oecrêto Fêd eêt n" 7 Ag2t2O1A, que
lraçâ as linhas gerajs do Sistema de Registro de preços, é aplicável náo só à Uniáo ê aos integrantes
da Adminiskâçáo Indireta Federal, mas stm à Adminislração púbtica Direta e lndirela de Estados e
Municípios No câso conclêto. entênde-se que uma vez integrâlizeda êo Edilal, tal Dêcíeto toma_se
pêrte da referida licttêÉo, vinculando as partês às normas do corpo do Editâl

4. Oa LicitaÇão do Tipo Menor prêco por Lote:

sFemândês, JoÍsê Utsses Jacoby. Sistemâ ds regislro de píeços e pregáo Beto Honzontej Fórum, 2003.qoíadâ por: Bitsncourl, Sidney. LicitáÉo dê Íegistro dê pÍêços: comêntários ao .têcrcto no 3.§J1, de 19 do
setembro de 2001, 2. ediÉo, rev. e ampt., Beto Honzonle Fórum, 2oo8, págs. 33/34
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lniciâlmêntê á nêcêssário kazeí a díerênçâ entre licitâçáo por itens e licitação poí lotes, sêndo
que nâ primeira o objêto é divadido êm pertes êspecíficás, cadâ quâl rêprêsêntândo um bêm dê forma
autônoma. Por suâ vez, na sêgunda há o agrupamento dê divêrsos itêns que formarão o lolê.

Oestaca-se qL€ para a deíiniÉo do lote a Administração deve aglr com câdela, razoâbitidade
ê proporcionalidadê para identificár os itens quê o iniegreráo, pois os itens agíupádos devêm guardar
compatibilidade entre si, obsêrvando-se, inclusive as aegras de mêÍçido para a crmerddizaÉo dos
produtos, de modo a manter a competitivid€de nêc€ssária à disputa.

Em detêíminados cásos não é ac,equado o êgrupamento de ilêns que, embora possuam o
mesmo gêneío, são produzidos e comercializados de formê divêrsa, de modo a ampliar a
competitividade e obtêr o menor preço possívê|. Todas as pecr.rliaridades envolvidâs dêvêm, €fÍão,
sêr avaliadâs.

Diante disso, sobíêlêvar notar que nos leÍmos do artigo 15, lV e § 70 da Lei 8.666/19937, via de
rêgía as @mpras sampre quê possível devem sea subdivididas em tantas pâícelé, quantas
necossárias, no rntuito de aproveilar a as peculiaridades do mêrcado.

Tom-se quê a íegía é a realizaÉo de licitaÉo por itens, exigindo-sê justificáiva adoquada pâra
a rêalizaÉo do cêrtamê poa lotes, bem como ê demonslraÉo dê vantagem dessa.

Nêsse viés, as aquisiçóes por parte de instituiçóes públicas devem ocorer por itens, lodâvia,
no cãso de opção de aquisiÉo por lotes ê composiÉo dêstês devê têr justificátivâ plausível,
obs6rvando os critérios administrativo, técnico e econômico.

Nessê intêrim, levando à luz do caso concíeto, é vântaioso administrativamente a pârtiÍ do
momento êm que se djminui a morosidade do processo licitatório, bem coíno, facilita no
gerenciâmento @ntratual, gêíândo diminuição no quantitativo dê contratos a s6rom Íoímalizâdos.

Além disso, a licitaçáo por item, sem alrativo comercial, pode rêsuhar em licitaçôês des€rtas,
írustradas ou grendes dores d6 cabeçê nã gêstão contralual, vêz quê, fornecêdorês obrigados a
enlregar produtos com baixa materialidade, diante dos custos logísticos, sobretudo de transporte,
podem dêsisiir dê entrega ou, no mínimo, impor rêsislênciâ ao fomêcimenlo.

Adêmêis, a compÉ por lote propicia êm uma diminuiçáo nos riscos inerentes á pópria
êxecuÉo, pois, não rêstam dúvidas, o objeto prelendido, quando exêcutado por vários @nkatados,
poderá não ser integralmêntê êntregue, tendo êm vista problêmês nas rêlações juíídicas mantidas
com diveísos contratados.

A outro tânto, no que tenge ão critério técnico, tâmbém, êstá prêvisto, tendo em vaste que,
inicialmênlê eÍestou a inclusão dê lole único, o que restringiria a participação, além de fazeÍ a divisão

7A.t 15.4s ÉmpE6.sompreque posrvêt, deveÍão:
(..)
lV - ser ebdividdás em tâítas parelâs qlantâs necêB§&ias páE áprcveitar as p€cutiaíidád6 do ,Bcado, visn&
(...)

§ 7' Nâs c$ÍpÍas dêveíào ser ob*úâdâs, ainda:
l- 3 e3p€oiÍ.açâo cornplela do bem a seÍ adquiridosem indicaçáo de mar@i
ll - 3 dêÍinição d.5 unidadc! e das qu.nlid.d* a 6erem adquiddas em íunçao do @nsqmo. ütitiaçto pdávoir, aia
6t mdilâ seÉ obiiira, sempre que posslvel, mediante ád.qú.d8 técnié. qu.ditítiv6 de 6iimçto.
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de foímâ râcional, levando em consideíaçâo um crilério específico de âglutinaÉo, qual seja
similaridedê entre os objêlos assim agrêgados, com vistas â possibililar a ulrlizâç5o dê cÍiléno
uniforme para a aplicáÇáo dos descontos êtcançados

lsto posto, ê iítulo de exemplo, no caso concrelo, Íoram agregados em um lote todos os
rêâgentês para o laboratório, o que traduz na essência da similáridêde entre os objetos_

Assim, ôo c€so dos autos se buscou de forína racionâl evitar a reuniâo êm me*no loto d€
prodlrtos quê poderiem sêr licitados isoladamenle ou compondo lote distinto.

De8ta fêita, só é será indêvido o julgamênto dê menor prêço por lote, quando for prêjudici€l a
competitividadê e quando for recomendávêl a divisão êm vários objêtos. euando a aglutinaÉo sê dá
por justificativas técnicás, como impêdir prejuízos ao conjunto da contÉtaÉo ou mesÍno êvitar perda
dê êconomie de escalâ, elê será licitê, o que rêslou perfêitemenlê prêvislo no câso coÍtcÍêlo.

No que tangê ao cÍitério Econômico, a licjtaçáo do lipo mênor preço por lotê há um grande
gânho paIa a AdministraÉo nâ economia dê escala, que aplicâda no cllso êm têlâ, ou sejê, na
aquisiÉo d6 insumos hospitalarês, implicâ em êumênto dê quantitativos signFrcátivos 6,
consequentemênte, uma rêduÉo de prêços a serem pagos pela AdministraÉo.

Nêssa senda, o Aórdão TCU 5.26012011-1C, atestou que náo á ibgal o pÍegáo por lotes,
desde que os lotês sêjêm integrados por itens de uma mesma nâturêza e que guàrdãm iorrebçao
ênire sa.

, O TCU exige é a adêquâda justificâliva para o agrupamêôto. É o qL€ íicou claro no Aórdiáo
539/2013-P: "é preciso demonstrar as razões técnicas, logísticas, econônicas ou de outra natureza
que tornam nêçessáio prcnover o agíupamento cono medida tendente a üopiciat @ntíataúes
mais vantabsas, comparativafiente à adjudicação por item".

Nêss€ sentido, também, a oriêntaÉo firmada peto então Mhistro do TCU, José Jorgê, sêguôdo
o qoal 'a adjudicaçtu @Í grupo ou lote nâo é, em Nincípio, iffegutar, devendo a Adrninisttaçáo,
,êsses casos, luslifcar de forma fundanenlada, no respeêtivo processo adfiinjstrativo, a vanteàem
dessá opçáo'á.

Desta feita, no ceso dos autos, razóes para êssa jusliflc€tiva jé foram aboadedas, utilàando o
cÍitério administrativo, técnico e econômico, como, por êxemplo, na econonia dê escala, reduÉo de
custos logíslicos, racionalidade âdministraliva, Íâcilita no gerenciâmento contratual, diminuiçáo da
morosiddê do procêsso licitatório e etc

lslo posto, entêndo devidamêntê justificada a vantarosidade da opÉo de rêalizaÉo de licitaç5o
poí lote, caractêrizando-se êíelivâ situaÉo de excêção à rogrâ do ert 15 da Lei 8.66ô/93.

5. Da Anâligê da lilinuta do Edital:

A primoira fase da licitaçáo encontra-sê disclplinadâ em linhas geíais no ârt 3g, da Lêi no.

8.666/93, no qual faremos uma comparaÉo 6ntre os rêquisitos contidos nos incisos do refurido artigo
e a Minuta do Edital apresentado pela CPL/PMMP. Senào vêjamos:

3 Acórdào 513!V2014'segunda CâfrêÉ, 23.9.201,r No mêsmo sê.ôdo, váte mêncionar o A6ídão 2796t2ot3 ptênáno.
r610.2013.
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AÍt. 38. O procedimonto da licilação 3êaá iniciôdo com a abeíüra da
píocesso admini§trativo, dêvidamênlê auhlado, pÍotocolado ê
numeíado, contêndo a autorização rêspêctiva, a indicação sucinta dê
seu objeto ê do rêcur3o própÍio para a dêspêBa, e ao qual sêrão
iuntados oportunamento:

l. edital ou convitê ê íaapectivos anexos, quando Íoro caso;

ll. compÍovantê das publicaçô€ do edital rosumido, na ÍoÍrm do art
2t dosta L6i, ou da ontrêgã do convite lainda não alcançou este
ostágiol;

lll. ato d0 d93i9nâgáo da comissão dê licitação do leiloeiro
administraüvo ou olicial, ou do rêsponsável pôlo convite;

lV. original da8 propoatas e dos documêntos quo as instruírem [ainda
não alcançou asto oatágiol;

V. atas, rêlatóÍios ê dalibsrações da comiasão julgEdora lainda não
alcançou estê €stágiol ;

Vl, paíeceíes técnicos ou juídico3 êííitidoa sobre a licitâção,
diapensa ou inêxigibilidads;

Vll. atos de adiudicâçâo do obieto da licitação e da suâ homologação
[ainda não alcançou e8te êstágio];

Vlll. ÍeGuÍsos eventualmente apresentado3 polos licitantês €
íespêctivas manío3taçô€s ê d€ci§ó€s lainda não alcançpu ê6tê
ostágiol;

lX. dêspacho dê anulaçào ou do rêvogação da licitaçáo, quando foÍ o
caso, Íundamontado ciÍcun§tanciadamênlê;

X. terÍno de conlrato ou inatrumento êquivalênte, conforne o caso.

Xl. outros compíovantos de publicaçõB,

Xll. demâis documêntos relativos à licitação.

PaÍágrâfo único. As minutas de êditaís dê licitâção, bcm como as dos
contratos, acoÍdos, convênios ou ajuatea devêm sêl prcviamênto
examinadas ê apÍovadas poÍ âssêssoriâ iuídica da Administração,

*w
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Relativameírlê à íase interna, ilarçal Juston Filhoe indicâ que elâ se destjna a:

a) verificar a necessidade e a conventência da contratação ê lerceiros
latuâlmente o Estado não possui estrutura ptoptiê pa@ a fabricaÉo do
produto solicitado, sendo que a necessidade foi colocada no Ofício quê
motivârâ o presênte processol;

b) dêterminar a prêsençâ dos prêssupostos lêgais pâía a contrataÉo
(inclusive a disponibitidade de reqrrsos orçamênlários);

c) delerminer a paálÉ€ dê prévios indispênsávêis à tic ação (quantificáção
das necessidadês ádminiskativas, avaliâÉo de bens, êláborâção de
projetos b.âsicos êtc );

d) deíinir o objeto do conkêto e as condiçôes básicás de contrataÉo;

e) veifica os pressupostos básicos da licitaÉo, definir a modâlidade e
elaborar o ato convocalório da licitaÉo.

Ato contínuo, o art. /O da Lei Fêdêral no 8.666/93 traz em seu bojo normas ê condiçôes quê
devem vigorar no Edital quando da sua elaboraÉo, no qual sê faÍá ê soguir uma comparaÉo entrê
os requisitos contidos nos incisos mencionados ê a Minuta do Edital apresêntâda pola CpUpMAAp.
Senão vêjamos:

I - prêâmbulo ôontendo o nomê da repartiçào intorosaâda ê de 6êu
sotoÍ;

ll - modalidadê; regime de execuçâo ê o lipo do licitação; a Ínenção de
qúe será regida pela Lei n.0 8.666/93; objGlo dâ ticitação d6 maneiÍa
clara e sucinta;

lll - Sançóes paÍa o caso de inadimplêmonto;

lV - local ondo pod6Íá ser oxaminado ê adquirido o proiêto básico;

V - sê há pÍoiêto êxocutivo disponívol na data dâ publicação do êdital
dê licitação e o local onde possa sêr êxaminado e adquirido; lnão sê
aplica ao casol;

Vl - condiçaiea para participação na licitação, om coÍúormidade com
os aÍts. 27 á 3í da Lei n..8.666/93;

e JUSTEN FILHO, MatçÀl. Conentános à Lei de Licitações e Conkatos Aclministtêtivos. t3 ed_ São pâuto:
Dialélica, 2009. p. 348
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Vll - critério parâ .iutgam.nio, com disposiçóes claras o paráÍnetrog
objêtivos;

Vlll - locais, horáÍio3 e código3 de acesso dos meios do comunicáção
à distância em qua serão íomecidos elomontos, infoÍmaçÕos e
ssclarecimêntoa Íslativos à licitaÉo e às condiçóes paÊ atêndimento
das obÍigaçôês necessárias ao cumprimento d3 seu objeto;

lX - lnão s6 âplica ao caso - oxigido somsntê no caso de licitaçóes
intemacionaiB];

X - o cÍitério de acoitabitidâdo dos preços unitáÍio o global (...);

Xl- cÍitéÍio dê rêajust6 (...);

x[ _ (VETADO);

Xlll - lnão sê aplica ao casol;

XIV- condaçôos d6 pagamonto (...);

XV - instrüçõs8 e normas para os recuÍsos previstoS na loi;

XVI - condiçó63 de Íecgbimonto do obieto de licitação;

XVll - outras indicaçôos espocmcaa ou psculiaÍidados da licitação;

.......................omissis.

§? Constituêm anoxos do edital, dolo fazêndo perte intêgrantê:

| - o pÍojêto básico o/ou exêcutivo, com todas as suaa paÉes,
dêsenho3, eapociÍicaçõês o outros complemêntoB;

ll - orçamonto oatimando om planllhas do quantitativos e preços
unitáÍios;

lll - a minuta do coítÍâlo a s€r Íinnado êntrê a Administração e o
licitante vêncodoÍ.

Constam, ainda, na Minula do Edital: Projêio Básico (Anexo l), Iúodelo de Caía Credeôcial
(Anêxo ll); Modelo de DeclaraÉo (Anexo lll), Modêlo dê Proposta Comercial (Anoxo lV); Manuta do
Contrato (Anêxo V) Minutâ da Ata dê Rêgistro de Preço (Anêxo Vl) Sêndo que, em relâçáo á êúas
minutas, não há nada que as desmêrêç€

i:i:::^%Rublicô:
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Em relaÉo à minLlta do contrato (Anexo V), tem-sê o aÍt. 55 da Loi no.8.666/93, no qual
fâremos umâ compareÉo êntrê os reqursjtos contidos nos rncisos do rêfêrido artigo ê á Minula
apresentiada pela CPUPMA/qP Senáo vêlamos:

Art. 55. São cláusulas necessárias om todo contrato as quê
estabêleçam:

I - o objeto e sous elemêntos caÍaclerislicos;

ll - o rêgime de exêcução ou a forma de fomeclmento:

lll - o preço o as condiçôoB d€ pagamênto, 03 cÍitéÍio3, dâta{rasê e
peÍiodicidade do reaiuslâmento d€ preços, os cÍitérios dê âtualizâção
monotáda êntre a dala do adimplêmsnto das obÍigaçÕês e a do efêüvo
pagameÍÍo;

lV - os prazos do início do etapa3 dê axgcução, d6 conclusão. dê
êntroga, dê obaeívação ê de recebimento dêÍinitivo, conforms o caso;

V - o crédito pelo qual coÍrerá a despesa, com a indicação da
cla3aiÍicação íuncionâl progÍamática e da catogoÍia econômica;

Vl - as garantias oferecidas para assegurar sua plone execuçâo,
quando êxigida!;

Vll - os direitos e as ftBponsabilidades daa partês, aB pônalidados
cablvois o os valores das multas;

Vlll - os casos de rescisão;

lX - o rêconhêcimento dos direito3 da Administração, om caso dê
rêscisão administrativa píevisia no art. 77 desta Lêi;

X - as condiçóes de importação, a data o â taxe dô cámbio paÍa
conveísão, quendo for o caso [não sg aplicâ ao casol;

Xl - a vinculação ao edital de licitação ou ao toÍmo qu6 a di3p€nsou ou
a inoxigiu, ao convite e à proposta do licilantê vencedor;

Xll - a lêgislação aplicável à êxecução do conirato € espêcialÍnente
aos ca30s omiaaos;

Xlll - a obÍigaçâo do contratado dê mantêr, durantê todia a execução
do contÍato, om compaübilidado com as obrigaçóos por ê16
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aasumidas, todas aa condiçóes de habilitação e qualifcação exigidas
na licitação.

§ 1. (VEÍADO)

§ ío (Vêtado).

§ 2' Nos contratos cêlebrados pêla AdministraÉo Pública com
pessoas Íísicas ou juídicas, inclusivs aquelas domiciliadas no
estrângêiro, deverá constar nêcêSaariamente cláu3ula quo dêclatê
compêtente o foro da sede da Administração para didmir quelquer
queatão conlratual, aalvo o dispo3to no § 5o do art. 32 d6ata Loi.

§ 3't...1.

Ness€ diapasâo, observâ-sê quê e À,'linuta do Conlrato em êpígrafe contém as cláusulas
necêssárias pârâ foamáção do instrumênto público contralual, conformê prêsctevê as normas

êstabelecidas nâ Lêi Federal

6. ConsideracõêsFinais:

Por dênadêiro, cumpre salientar que a prêsênte manifestaÉo toma por base, exclusivamente,

os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em êpígrafe.

Destarte, à luz da competênciâ destâ Assessoria Jurídica, náo lhe compete adentrâí à

convêniância e à oportunidadô dos âtos prâticados no âmbito da Prêíêitura Municipal, nêm analisar

aspectos de natuÍeza eminêntemenle técnico-administrativa.

DlsPostTtvor

Anle aos fêtos expostos e análise juÍídica realizâda, êntênd6-se poí opinâr nêste pârêcêr que,

diante dâ preseniê análisê, verificamos que todo o procedimênto administrativo até o presente

momento, bêm como a minuta, êstá êm consonáncia com os dilâme§ da Lei F€derál 8.666/93, q\re

disciplina Contratos ê Licitaçóes, lêmbrando-se que as êspêciflcáÉes tá:Íticâs e a estimativâ dê

orsto dizem rêspeilo à ânálisê de responsabilidâdê exclusiva dos sêtorês competentes

r' É o parecer. sub Con3uÍa:

ENcAMINHAMENTo:

Foli.s nq

lÍocÊsto

Í. u)lica:
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PREFEIÍURA MUNICIPAL DE ALTO ÂLEGRE DO PINDARÉ. itA
Av. João XXI|, SiN - cêniro
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Encaminhem-sê os aulos êo OROENÂOOR DE DESPESAS dêstâ
conhecimênto, providênciâs e demais dêliberaçôês ao sêrr c€rgo.

Folhas n".

Prôcesso

Rublica:

Munlcipalldadê pars

Aho Alêgro do Pindaré (MA), 23 dê agosto de 2021

dc AIto Âlegre do
OA3/MA trr 9.012.

pâ!Ír. t2 dê ,t2
P.rccâ. Juíd6 nô 179/202Í
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