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PREFEIÍURA MUI\JICIPAL OE ALTO AEGRE OO PINOARÉ . MA
Av. João xxll, s,N - cêÍrÚo
CIiPJ: 01.612.8:,2/O0Ot-2í

REF. PROC. No 291/2020.
Requeí€ntê: Secretaías de Saúde e Assistência Social, Trabalho e Cidadania
AsEunto; Contrataçáo. Edital de Pregáo Presencial. Aprovado.

í. ConBiderâcõo8lniciâia:

PARECER JURIDICO N'0522022 - PGiI'CPL

r' RELAÍóRo:

Trata-se de pÍocesso administrdivo de solicilaÉo para Regislro de Preço para

fomecimenlo, sob demanda, de combusliveÉ (gasolina comum e óleo diesel S-10)' para

abaíecimento da frota de veiculos das Secretarias Municipel de Saúde e de Assistência
Social, Trabalho e Cidadania do Município de Alto Alegrê do Pindaé, que disponha de pelo

menos í (um) poío de abastecimenio, com sede a pelo ao menos 40km de distância da
sede do Municipio, e que Íuncione diaÍiamente, 24h por dia.

De Íelevante, cümpre deíe:rr que cgnía nos autos, Oficio supracitado' Termo dê
ReIeÍênciâ; Despacho do PÍeÍeito de Alto Alegre do Pindaé (MA), dando os devidos

encâminhamenlos aos setoÍes competeÍdes para a aquisiÉo em lela; Planilha de Preços
emitida pelo Setor de Pesquisa de Mercado, tomando como base a pesquisa com empresas
Íegionaii e tabela da Agàcia Nacional de Petóleo, Editais na modalidade Pregáo

Elárônico (Pregáo Eletrônico SRP no oo1/2022 e P.€{,áo Eletõnico SRP no 005/2022); Atas
das Sessóes úsertas; Despacho da Secrêiaria de Administraçáo e Finânçâs Íeiterando o
inteÍesse na conlrataçáo; E justiÍic€tiva pela escolha na modalidade presencial.

Por fim, ceriiÍica-se que a Comissão Permanenle Central de LicitaÉo (CPL)juntou aos

autos, Poíaria que nomeia o Pregoeiro Oficiale minuta de Edital de Pregáo Presencial, sob

o Sistema de Registro de Preço, para conhecimenlo, análise e emissáo de paÍecêr jurídicp

por parte desla Procuradoria Geral, de acordo com os dit€mes conüdÔs na Lei no

I 666/í993

r' É o bÍêve Í€latóÍio:

/ Al'lÁL§E DA DEI{aNDA:

No presente caso,
í0.02412019, aplicando
competéncia federal.

dêvê-se ulilizar a Lei Federal n' 10.520102 ê o Íhrsto FêdeÍal
subsidiaÍiamênte a Lêi 8-666193 e domais legislaçÕes de=re
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PREFEITUR,A MUÍ,,IICIPAL DE ÂLTO ALEGRE DO PINDARÉ. MA
Av. João Xxlll, S/N - cêntÍo
CNPJ: 0í.6í2.8320001-21

2. Da Escolha da Modalidade:

As compras e contráaçóes a serem realizadas pela Administração Pública devem ser
Íevestidas de qJidados e adotaÍ procedimenlos simplificados, a Íim de atender o devido
destino dos recursos ÍinanceiÍos, bem como a devida aplicâÉo. Paítindo dessa premissa, a
questáo da escolha da modalidade de LicitaÉo é o primeiro passo, assim no.teia a
juÍisprudência do TCU:

ldêntifica-sê a nêcêssidadq moüva-sê â contaatação, para êntoâ, paítir-
se paÊ vêÍiÍicação da melhor ÍoÍma dê sua prestação. Ou sêiâ, a
dêcisão pêla contÍatação diíeta, por inexigibilidadê ou dispênsa, é
posteÍioi a toda uma êtapa preparatóÍia que dêve ser a mêsma paÍa
quâlquêÍ caso. A imPossibilidadê oú a iderúificação dê possiblidade da
contratâção dirêia como ÍrÉlhoÍ opção paÍa a adminiskação, §ó suÍgê
após a olepa inicial de êstüdo§. Como a rêgra geral é a licitâção, a sua
dispensa ou inêrigibilidade configuliam exceções. Como tâ|, poílanto,
não podem set adotadas antês dâs p€squisas e êstudos que pêÍnitam
chegar a essa conclusão '

Mais especiÍicamente, complementa-se:

A modalidadê de licitação não é dêfnida aleatoÍiamêntê, ela seÉ Íêita
com base no art. 22, da Lei n"' 8'666/93. Com relação à modalidadê de
licitação, sabê-6e que o pÍincipal cÍitéíio para dêfinir sê o
administrador utilizad o convilê, a tomada dê preço ou concoÍrência é
o valor êstimado do obieto â sêÍ licitado'

Segundo Jacoby3 existem dois critério§ para escolha da modalidade de licitaÉo, o
qualitativo e o quantitativo, sendo que o primeiro leva em consideraÉo o preço estimado do
futuro contrato e, o segundo, o objeto a ser contratado.

Entrementes, por conseguinte, a administraçáo optou pelo pÍocedimento licitatório na
modalidade Pregáo, sendo que este pode ser conceituado como:

O procedimênto administrativo Íror mêio do qual a Administração
Pública, garantindo a bonomia, selêciona fomêcedoÍ ou prestadoí dê
serviço, visando a êxêcução de objêto comum no meÍcado, peínitindo
aos licitâÍÉês, êm sêssão pública, aeduzir o valor da pÍopoBtâ por mêio
de lancês vêlbais e sucêssivo§.'

'TcU.l6Ídão 99412006- Plenáno. Rêl- Min. Ubtabn Agüiár.

'Tcu. Addão 1o3l2oo,a.
'FERNANOES. J U. Jácobv. ConlrataÉo DúeE *m Lidtaçào. Belo Hodzoíiê'FóM 2008. p 130

' FERNNIDE§, J u. Jâ@ú. sBtêmá d,ê.êgrsro dê prêço6 ê píê!áo pÍenciel ê êlênônho- 2 ed Bêlo Honzonte: Fórum,

2006. p.455
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Do conceito expos(o, podem-sê retirar as principais ca.actêíidicas do prêgáo (Lei

Federal no. 1O.52OI2OO2\, que náo só o diferenciam das modalidadês licitatóriãs da Lei

8.666/93, mas pÍoporcionam maior celeridade e eficáia nas contEtações realizadas por

meio desta Íenamenta.

Por conseguirÍe, a modalidade de licíaÉo pregão pode ser realizada, de acordo com

a legislaÉo iederal, no modo presencial (Decreto Federal n".3.555/2000) e no modo

eletrónico (Decreto Federal no. '10.024/2019), sendo este último ulilizado prefeÍenciâlmente.

Sem embargo. ldentiÍicâse que o preâmbulo do Edital aponta como íundâmento legal

do procêdimento licitatôrio o DecÍeto que rege o pregáo na modalidade presencial, no

3.555/2OOO. Desta via, entende-se que uma vez integralizada ao Edital' tal Decrelo torna-se
lei da referida licitaÉo, vinculando as partes às noÍmas do corpo do Edital' ê sua apliÇâçáo

ou náo do referidó decÍelo está dênlro do critério de conveniência e oportunidade do

administrador público, cabendo tiio-somente a PGM verificar a sua legalidâde' o que no

presente caso veÍiÍic+se que a mesma enconlra-se em sirÍonia com as norma§ em

queíáo.

No mais, sobÍ€levâ noiar que a solicitanG juntou ao§ auto§ d§pacho apontando
a iustificatiya pala êscolha da modalidade PÍegão PÍesencial.

3. Sistema dê ReqistÍo de PÍecos ÍSRPI:

O Siíemâ de Regiíro de Preços, conhecido peh sigla SRP, tem previsáo legal no

art. 15, ll c/c § 3'da Lein'8.666/93, e é áualmerÍe regularnentado pelo Deqeto no 7 892,

de 23 de ianelro 2013, que revogou o DecÍeto no 3.931/2001, de 19 de setembÍo de 2001,

qre por súa vez, ,erogou o Decrào no 2.743. de21 deagoíode l99S lnicialmente previsto

paraser realizado mediante concorrência (aí. 15, § 3Ô, lda L€i no 8.66-6'/93), com o advento

da Lei no 10.520/2002 (art. 11). houve previsào expressa da possibilidade de adoção da

Ínooátlo"o. pregáo, pelà siíema de Íegiíro de preços, para compras e contráaçôes de

bens e serviços comuns, no âmbito de todas as unidades Íederáivas.

De acordo com o aÍt. ?, I do Decreto no 7.8922013, o SRP consisie no "cüiu"ío de
procêdimenlos pan rcgistro loÍmat de prqos rdaliYos à prcsts{ão de seÍvi9os e

àguisição de ôeos, para conlra,,çõe§ Íúlnrrs-"

Diante da limitaÉo do conceito dado pelo legislador, é impoÍtante investigar a

contribuiçáo dada pêla doúrinâ especiâlizada para desvendar o alcance do iníitúo' Neste

seniido, destrcamos abaixo a síntese elaborada pelo ilustre ProÍessor JoÍge Ulysses

Jacobt':

Sist€ma dê RêgÉtro dê PÍêço§ é uÍí pÍocêdimonto 6pecial dê

licitaçãb, que steêtiva Por mêio de üma concorrência ou pregão sui

sFemendes, JoÍgê Uly3ses Jâcoby. Sislême de regi§lro de pr€ço6 e pÍê!6o' Belo Hoúont€l Fórum' 2003
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geneds, sêlocionando a pÍo9o3ta mais vantaio3â, com ol'servância do

ãrincíÍrio da isonoÍia, Para ovÔntual ê future contÍaleção pola

Admi nistÍeçâo.

Da sintesê acima, podemos depreender que se lrata de um píocedimento especial de

licitacáo Dorqu€ nâo obÍiga a Administraçáo a firmar aa contrataçóê§ que d€le poderáo

áãrrl n" ioniá ao S l" dõ ad. 15 dâ Lei ú 8.666/93, gaeníndo a uiilizaÉo dos pÍincipios

da economicidâde e da eficiência em prol do eÉrio

SobÍe a aplicabilidade de tal decreio a Estâdos e Municípios lrazemos à baila as liçóes

de Maria Sylvia Zanella Di Pietros

"A Lêi nô 8.ô66193' apêsaÍ dê todar as digcussões aobrê so suas

noínâs sào todas gprais ou não g, PortaÍrlo, obÍigêtóíias Para EstadGs

e iíunicípios, aplic;-sê à Uniào, Estd6' Distrilo FedeÍal e unicipios'
coifoÍme consta do seu aít ío' E, ainda quê houYessê alguma dúvida

com relaçáo a YáÍios dispo3iüvos da loi, dúvida não existe do quo â

matéÍia peninênto ao procedimenio, êm espêcial -no3 
cÍitério§ de

julgamerÍo, é noíná geral de obssrvância obÍigatôÍia Ponaflo'

iuáquu. á*t to rcguÉmenador d€3sâs no-írras- tem quo ter
Íorçosaínontê o Ín63Ílo alcâncê' E como no pÍêâmbulo iá conslava a

retãéncia a essa lei, Páíêce indubitáY€l quo' ÍDgulamsntando

disposlüvo da lêi do licitagágs, o disPositivo toÍia alcânca necional "

Seguindo tais liçoes doutrináÍias, fica evÍlenciado que o DeÇÍeto Federâl n'

z.agzÉóiã, que iáça a; ftnhas gerais do Siíema de RegiíÍo de PÍêçc' é aplicável não só

à uir,É" 
" 

'rü" rrt"srantes da ÁdminiíÍaÉo lndiretâ Federal, mas sim à Administração

É,:Oii"" Oira, e lndireta de Éíados e Municipios. No caso concÍeto, entende.se que uma

,", i"t óàrlã4, ao Edital. tal Decreto toma-se partê da referida licitaÉo' vinculando as

partes às normas do corpo do Edital.

4. Da Análise da Minuta do Edital:

A primeira fase da licilâÉo ênconlra-se disciplinada em linhas gerais no aÍt 38' da Lei

no. 8.666/93, no quat Íaremos uma comparaçâ) eÍ{Í9 06 i99y':sit?s c9ÍÍidos nos incisos do

ieÍerido artigo e a Minuta do Edital apÍesentado pela CPUPMM Senáo vejamos:

AÊ 38. O procedimento da licitaÉo sêÉ iniciado com â abortura dê

orocàsso 
' 
aOministrativo, deviáamente autuado, píotocolâdo .e

Ir-,iãi.ao. 
""ni"nao " 

âuloÍização respscüva' a indicação sucinta de

6cil"da oo. Bitten orr( Sdnêv. LlGItTlo tlê Íeglit'o dc pirços: co-mcntários^lo^decrsto n'3 931' d€ 19 d€

"ãàã-tãááür, 
i 

"oção. 
rev e empr B€b Honzmle Fóíum 2mE pàJs' 3334
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PRÉFÉIÍURA I'UiTTPAL DE ALTO AEGRE DO PINOARÉ - MA

Av. João Xxlll, SrN - C€nr'o
cNPJ: 01.6'12.8320001-21

sôu obieto ê do recuÍso pÍó9íio para a despesa, e ao qual seráo

iunlados oPortunamentê:
i. edital ou convile e Íe§pecüYos ânôro3' quando Íor o Gaso;

ll. compÍoYante das publicâçõês do êdital ro§uÍndo, na Íomâ do art'

2í desta Lêi, ou da ênt Egâ do convito [ainda não âlcançou g§te

ê8tágiol;
lll. ãto dê d€signação da comissão de licitação do leilooiro
administretivo ou ofcial, ou do ÍêspoÍrsáYêl pelo conútê;
lv. oÍiginal das proPo§tâs ê dos documeÍÍos qug a§ in3tÍulrêm lainda
não alcançou este estágiol;
v. átas, ràâtóÍios ê dêliboraçõos da comi$âo iulg'dora [ainda não

alcançou 6ête estágio];
Vl, pàreceras técàicos ou juÍídico3 6mitido§ sobíe a licitação'
dispansa ou inoxigibilided€;
Vll. atos dê adludicação do obrêto dá licitâçâo e da aua honiologação

[ainda não alcânçou esto estágiol;
Vltl. rcculsos êveíúualÍtento aPÍosaitados pelos licitaítê3 o

Íespêctivas maniíestaçõê3 ê deci6õês [âinda não alcançôu êste

s§tágiol;
lX. d;§Facho do anuleção ou d€ íêvogação da liclt'ção, quendo foí o
caso, fu ndemêntado circún§tanciadamênle;
X. tgÍno dê conlÍato ou instrumonto êquivalente, confoÍtllg o cáso'
Xl. outÍos comprovaÍúês de publicaçô€§.
Xll. demais docuíientos íêlativo3 à licitação'
ParágrâÍo único. As minutas de editais de licilação, bem como âs dos
conúlos. acordos' cÔnvànio§ ou aiustes dêvem 3ôÍ previamênlê

oxaminadas ê aprovadas por assessoÍia iuÍidica da Adminiatração'

Reláivamentê à Íase intema, ÍtlaÍ§alJusten FilhoT indica que ela se destina a:

a) veÍiÍicaí a nece3sidâde ê a conv€niência dâ contrâtação de

iêrcêiÍos [atualmente o Estado não possui êstrutula próPria PaÍa a
fátricaçad ao píoduto solicitado, sendo quê a necê§sidade Íoi
colocaáa no Oficio quê moüvaaa o píesenê pÍocôssol;
b) deteminar a presonça dos pressuPostos lêgais para a contratação
íinclusive â disDonibilidade do rêcursos orçamentáíios);
àt deteÍríinar-a Drática dê prévios indispênsáveis à licitação
(óuantificação das necossidadcs administratiÚas, âvaliaçáo de bens,

êlaboração dê pro.ietos básicoB etc.);
dl dêlinir o obiêto do conÚato ê as condiÉes básicâs de contÍataçào;

eí veriÍica os pressupostos básicos da licitaçào, d€ÍiniÍ a ínodelidade
o eleborar o ato convocalóíio da licitação.

7 ruSTEN FILHO. Ma!r.l. ( owt àn6 à L.i de I'lcitoçõ.r e Cúto16 A'lninxÍaüeos l3 ed São Pàtlo: Dialéltca' 2009'

p. 348.

Págiíe s/8

Folhas n"

ProceSso

Rublicâ,

Éfrd;";nirrr, €h6dú^



*w
.... ': '
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CNPJ: 01.612.E32,O0O1-21

Ato contínuo, o aÍt /Ut da Lêi Fedâral no 8.664193 tÍaz em seu bojo normas e

condiçóês que devem ügorar no Edital quândo da sua elaboraçáo, no qualse faÉ a seguir

uma àmparação eríre os requisitos coniidos nos incisos mencionados e a Minúâ do Edital

apresêntada pelâ CPUPMM. Senão vejamo§:

I - prêámbulo contendo o nome dâ repartição interesSada e do sêu
tetoÍ;
ll - modalidado; regiítlG dê exocução e o tipo do licitaçâo; a Írênção de
quê soÉ Íegida pela Lei n.o 8.666193; ob.ielo da licitação de Íraneira
clara ê sucinta;
lll - Sançô€s para o câso dê inadimpleírento;
V - locát ondê poderá ssr examinado o adquirido o proiêto básico; 

-
V - sê há p.oiê6 êrecuüvo disíronivêl ne datâ dâ publicâção do êdital
de licitação ê o local onde posBa sêÍ oxaminado e adquiÍido; [não se

aplica ao caso];
Vi - condiçóo; paÍa paÍticipação na licitação' êm coÍúormidado com
os eíts. 27 a 31 da Lei n.ô 8,666193;
Vll - critéÍio parâ julgamênto, com dispo6ições Glaras e PaÍâmetros
objêtivos;
Vlli - locais, hoíáÍios 6 códigos de âco3so dos Íteios dê comunicação
à diíáncia em que serão íomêcidos êleíEntos, iíÚoÍmações e

eôclarêciÍnênto3 Íêlativos à licilação e às condiçõês para atendimento
das obrigaçóos nec6sáÍias ao cumpÍimênto de seu obi6to;
X - tnãõ si aplica ao câso _ oxigido soírÉntê no caso de licitações
intomacionaisl;
X - o cÍitéÍio dê aceitabilidadô do6 Preços unitáÍio e global ( .');
Xl - critóÍio do reaiuste (..');
x[ - (VETAOO);
Xlll - [não ss aplica ao cesol;
xlv - condiçóês dê pagaÍnênto (...);
xV - instruçõês ê noíÍnas para os ÍêcuÍsos pÍevistos na lei;
XVI - condições do rocebiínônto do obieto da licitâção;
XVll - outÍa; indicaçôes êspeciÍicas ou peculiaÍidades da licitação;

j? con.t r.- .n"to3 do êditel, dele fezêndo p.rte iniêgnnte:

I - o projêto básico e/ou erecutivo, com toda§ aa guas partês'

deBonhos, espgcificaçõss ê oúlros complemêrúos;
ll - oÍçamento esliínando ern planilhas dê quanülâtivos ê preços

unitáíios;
lll - a minuta do contÍato a §or ÍiÍmado êítro e AdministÍação ê o
licilanlê vencodor.

Conslam. ainda.
lrodelo de Termo de

na Minuta do Edital: Anexo I - Termo de Referência; Anêxo ll -
Credenciamênto. Ànêxo lll - Modelo de declaraçá) de Uniticada;
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Anexolv-ModelodePropostadêPÍe@s.Anêxov-MinutedaAtâdeRegistÍodePreço;
l,iãiã Vr - üirrr" oá coniráo. sendolue, em relação a eías minuias' náo há nada que

as desmereça.

Em relaçáo à minuta do contrato (Anexo V), lem-se o aÉ 55 da l-ei-no' 8'666'93' no

ou"lfaàmos ima compaÍaçáo enlre os Íequisitos contidos nos incisos do releÍido artigo e a

üinuta apresentada Pela CPUPMAÂ. Senáo vejamos'

Art. 55. São cláusulas nêcêsgáíias êm todo contrato as que

ê3labêlêçam:
I - ô otlisto ê seus elernênlG caractÔÍiíico§;
ll - o reôime de execuçào ou â forma dê Íomêcimento;
lll - ô D_Íâco ê âs condiçóe. de pâgÊmento' 03 críténo3, dâtâ5asê e

""rrái"úã. o. .""irtàm.nto á" peçoa, o§ c'itéÍios de atualização

monetiáÍia eniÍB a daú do adimplêÍnento des obÍigaçõês e a do deüvo
pagaÍnênto;
iv i .. o.".os de inicio dê êtapas dê êxecuçâo, dê conclusão' de

.nt..ãã. ãe 
"ue".raçao 

ê dê recêbiÍneÍúo definitivo' coíÚoÍme o Gaso;

ü'-;1ãü;ü qual coríêíá â dêspesâ' com a indiceção dâ

"t"""m""iao 
tun"ion"i pÍogramátice e da câtogoÍia êconômica;

Vl ' as gaÉntias oIêrecida3 Pare a§sêguraí sue plena êrÔcuçao'

quendo exigidas;
ün--';; ;iÉiÀ'" as Íesponsabilidâdos das partss, as penâlidados

cabivêis e os Yalores d6 multas;
Vlll - os casos de rêscisáo;
ii-- ;-õ;;i"*"t. dás dirêiloe da administração' em caso dê

rê6cisâo administrâtiva prevista no aí. 77 destâ Loi;

i --." 
"onoiço." 

dê i;poÍtação, a data e a ta'a de câmbio para

conversáo, quandoÍoí o côso lnão sê aplica ao câso];
ii- a vinculaçao ao eaital dê licitãção ou ao terÍno quê a dispgnaou ou

â inexioiu. ao convitc o à pÍopo§ta do licitantc voncodoÍ;
iii -'a-rói"iaçe" apticav'el à êlecuçrão do contrato e espêcitlmsntô
aos casos omissos;
iffi --ã oúrig"çao ;o contr.tado do mantor, durantê tod' a oxêcução

;;' ";.r;õ;'.ln 
compâübilidade com as obÍigaçó€s por. ele

ã".u.ú"itira"" ." .ondiçóes de habilitação ê qualifcação exigidas

ne licitação.
§ í" (vEraDo)
6 10 ÍVeledo).
Ê 2 Nos áonretos cêlêbiâdos pêla Administração Pública com

i.À*. n"i"". ou iuÍidicas, inclusive aquelas domiciliadas. no

Lstranoeiro. devêriá constaÍ nêcossaÍiamênto clàrsula que declare

;;;;;i;;t,; o íoro d. sêd€ da administÍação para dinmiÍ qualquêí

q;;táo cont.atuâ|. 6âlvo o disposto no § 60 do âÉ 32 d63ta Loi'

§ 3' t...1.
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Nesse diapasáo, observasê quê â Minuta do Co Íaio em epigra{e coÍúém as

d"rsrà-Jn-#,ir" para ÍoÍmaÉo ào instÍumento publico coniratual' conÍorm€ píesdeve

as normas eslabelecidas na Lei Federal.

5. consk eracÕes Finais:

Por derradeiro, cumpre salientar que a pÍesênte manifestaçáo toma por base'

exclusivamente, os elementos que @níam, até a presente dáa, nos aúos do processo

adminiíralivo em êPigÍaÍe.

Destarte, à luz da competência desta Asses§oria Juridic€, náo lhe compete adentraÍ à

"onr*àn"1, 
e à oportunidade dos atos pÍaticados no âmbío da Prefeitura Municipal' nem

analisar aspe<Íos é natureza eminerúernenle técÍ|i@adminiíláiva'

r' RECOT{ENDAÇóES

Recomenda-se ao gestor náo somente poÍ lundamento legal, mas espêcialmente
para ácndêr â3 inoÀ/âçóe§ tecnológicâs e exPeÇtatvas de- gtendimenlo ao pdncipio da

iegali<Íade, impessoalidade, moralidade, publi(ilade e eficiência' conconendo para uma

máior.conomi. .o eÉrio que envide esÍorços em realizar modalidades eletÍônicas'

Náos obstante, a depender se o recurso é federal ou púpÍio, se eíá em periodo de

isolamento social ou náo e a quesláo da autonomia legislativa municipal, o Geíor Público

Municipal tem a discricionaÍiedade deveÍ de avaliar, no caso @ncreto, se o melhor é dotaÍ
a modalidade presencial ou eleiónica.

Caso náo seia viável a realizaÉo da cor ÍáaÉo na modalirade elelónica' deve o
gestor quando da aúorizaÉo da licitaçáo ou conlralâção direta' justiÍicar comprovadamente
ieja em documentos ou em ãrgumentos pondeEdos se respaldando nos cÍitérios de
exceÉo tem como serem atendidos.

r' DlsPostÍvo:

Ante âos fdos expoíos e análise juridica tealizada, etúendêse poÍ opinâÍ neste

pareceÍ que, diante da presente análise, verficamos que todo o pÍocedimenlo edministralivo

àté o presente momentb, bem como a minuta, está em consonância com 06 ditames da Lei

Fedeàl 8.666/93, que disciplina ContÉtos e Licilâçóes' lembrando-se que as especificaçóes
técnicas e a edimàva de custo dizem Íe§peito à análise de Íesponsabilidade exdusiva dos

selores competentes.

,' É o parecer. Sub Consurâ:
/ ENCÂI|Í{HAIENÍo;
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Encâminhem-se os autos ao ORDENADOR DE DESPESAS d€sta ilunicipalidade

paÍa @nhecimenlo, providêacias e demais deliberações @ seu cargo'
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