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Processo Administrativo 11.083/2022

Requerente: Departamento Municipal de Trânsito.
Assunto; Contratação de empresa para aquisição de dois veículos para atender as necessidades do
Departamento Municipal de Trânsito de Balsas - MA.

PARECER JURÍDICO RESTRITO A LEGALIDADE DA MINUTA DE EDITAL/ANEXOS

DIREITO ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO PÚBLICA - DECRETO
MUNICIPAL 005/2017 E 006/2017 PREGÃO PRESENCIAL EM SRP E
LEI FEDERAL N.° 8.666, DE 1993.

Trata-se de consulta encaminhada a esta Prócurádoria para análise da Minuta Edital

referente ao Pregão Presenciai SRP epígrafe, elaborado pela Comissão Permanente Centrai de

Licitação.

Submete-se á apreciação o presente processo, tendo em vista á deflagração de

certame iicitatórlo, na modalidade Pregão Eletrônico, visando à contratação de empresa para aquisição

de dois veículos para atender as necessidades do Departamento Municipal de Trânsito de Balsas -

MA.

De acordo com as Leis 10.520, de 17/07/2002 {Lei do Pregão, para aquisição de

bens e serviços comuns), Lei 8666\93 (Lei de Licitação) e suas posteriores alterações e DECRETO

MUNICIPAL 005/2017 E 006/2017, tem-se que a Minuta Editai em comento, dispõe de cláusulas e

condições necessárias à realização do Certame na modalidade "PREGÃO ELETRÔNICO", tipo

"MENOR PREÇO UNITÁRIO".

É o breve relatório.

Passa-se a opinar.

infere-se que a modalidade pregão se aplica a União, Estados-Membros, Distrito

Federai, Municípios e suas respectivas entidades da Administração indireta, sendo que a sua

utilização dar-se-á nas aquisições ou contratações de bens e serviços comuns, definidos como

sendo aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos

pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado.

A licitação na modalidade de Pregão possui as seguintes características:

i- destina-se á aquisição de bens e serviços comuns:
II- não há limites de valor estimado da contratação para que possa ser adotada essa

modalidade de licitação;
ill- só admite o tipo de licitação de menor preço;
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IV- concentra todos os atos em uma única sessão;
V- conjuga propostas escritas e lances durante a sessão;
VI- possibilita a negociação entre o pregoeiro e o proponente que ofertou o menor

preço.

Da análise dos documentos ofertados, essa Procuradoria entende que a Minuta do

Edital em análise, atende as normas contidas na Lei n°. 8.666/93 e artigo Z°, I da Lei 10520/02,

pois apresenta de forma clara e precisa do objeto a ser licitado, com todas as suas especificações,

prevendo e estabelecendo o julgamento objetivo das propostas.

Cumpre registrar que as regras contidas no acenado Minuta do Edital observa o

Principio da Isonomia, oferecendo mesmo tratamento a todos os possíveis licitantes.

Ademais, a Minuta do Edital observa as disposições sobre: o objeto da licitação; a

restrição para participação; o credenciamento; da proposta de preços; a documentação de habilitação;

procedimento e julgamento da licitação; o critério de julgamento; classificação e adjudicação; os

recursos administrativos; dos preços e do recurso orçamentário; do prazo e condições para assinatura

do contrato; da duração do contrato; do pagamento; das penalidades; das disposições gerais e do

horário e locai de obtenção de esclarecimentos tudo conforme o artigo 40 da Lei 8666/93.

Acompanha a Minuta do Editai, o Anexo I, que diz respeito ao Termo de Referência.

Constam todas as especificações referentes ao obieto a ser licitado, o Setor de destinacão.

Os anexos li. iü. iV. V. VI Vil. Vlil. IX.X dizem respeito às formalidades documentais

a serem observadas pelos proponentes para participação no certame iicitatório (Modelo de Proposta:

Declaração de suieicão as condições do edital: Declaração de atendimento ao art. 7°. XXXIII da CF:

Declaração de Porte da Empresa: eclaracão de idoneidade: Declaração de Cumprimento dos

Requisitos de Habilitação: Declaração de inexistência de vínculo com a admínítracõa: Minuta do

contrato.

A MINUTA DE CONTRATO - conforme art. 62, parágrafo 1®, da Lei 8.666/93 -

contendo cláusula dò objeto, do prazo de da forma de pagamento, do valor e da dotação orçamentária,

das condições de pagamento, das alterações e reajustes, das condições de recebimento do objeto, dos

direitos e obrigações das partes, das penalidades, da subcontratação, dos tributos, do título

extrajudicial, da rescisão, do prazo de vigência e do foro, bem como as disposições finais do futuro

contrato: local, data, assinatura do contratante, contratado e testemunhas.

Em face do exposto, a Procuradoria exterioriza parecer pela Regularidade da

Minuta do Editai de PREGÃO ELETRÔNICO em epígrafe, uma vez que este está em conformidade

com as normas pátrias vigentes, como bem fora fundamentado e demonstrado acima.
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Prossíga-se com trâmite pertinente.

É o parecer que submeto á consideração superior.

Balsas - MA, 28 de março de 2022.

MIRANDA TEIXEIRA RÊGO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

OAB/MA nM 4.597
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