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PREFEITURA DE

Contínua a constatçSo da cidade que queremos

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROCESSO ADMINISTRATIV011.739/2022

CARTA CONVITE - "Tipo ■ Menor Preço Global"

REQUERENTE: Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária - Secretaria

Municipal de Infraestrutura.

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de levantamento

topográfico planialtimétrico urbano de bairros e regularização fundiária urbana de lotes no

município de Balsas - MA.

PARECER JURÍDICO

Trata-se de consulta oriunda da Comissão Permanente de Licitação - GPL, a esta Procuradoria

para análise do Edital referente ao processo iicitatórlo, na modalidade Convite, que tem por objeto a

contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de levantamento topográfico

planialtimétrico urbano de bairros e regularização fundiária urbana de lotes no município de Balsas

-MA.

Da análise dos documentos ofertados, esta Procuradoria exterioriza que a Minuta do Edital em

epígrafe, atende as normas contidas na Lei n°. 8.666/93, pois apresenta de forma ciara 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 Editai observa o Principio da isonomiã,

oferecendo mesmo tratamento a todos os possíveis iicitantes.

Ademais, o 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 local de obtenção de

esclarecimentos tudo conforme o artigo 55 da Lei 8666\93.

Acompanha o Edital, o Anexo i, que diz respeito ao Projeto Básico. Onde consta todas as

especificações referentes ao objeto a ser licitado, bem como a quantidade estimada.

Os anexos li, ill, IV, V, VI, Vil, Vllí, iX, X e XI dizem respeito às formalidades

documentais a serem observadas pelos proponentes para participação no certame iicitaíório (Modelo de
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Declaração de enquadramento como microempresa e empresa de pequeno porte, Modelo de Declaração

de cumprimento do disposto no inciso XXXIll do art. T da Constituição Federal, Modelo de declaração de

inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, Modelo de inexistência de vinculo com a

Administração Pública, Modelo de declaração formal e expressa indicando o responsávei técnico, Modelo

de proposta de preços. Modelo de declaração de total concordância com os termos do edital.

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

contendo cláusula do objeto, fundamentação legal, valor contratual, dotação orçamentária, vigência, da

execução, local, entrega e recebimento do objeto, das condições de pagamento, das alterações e

reajustes, da fiscalização, dos direitos e obrigações das partes, das penalidades, da garantia de execução

do contrato, da subcontratação e do foro, bem como as disposições finais do futuro contrato: local, data,

assinatura do contratante e contratado.

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

Minuta do Edital da Carta Convite em análise, uma vez que este está em conformidade com as normas

pátrias vigentes, como bem fora fundamentado e demonstrado acima.

Prossiga-se com trâmite pertinente.

É o parecer que submeto á consideração superior.

Balsas - MA, 31 de março de 2022.

M!RAW)A TEIXEIRA REGO

PROCÜRADájR GERAL DOjI/IUNICÍPIO
O^MAlASá?

Praça Prof. Joca Rego, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***" (99) 3541-2197

prefefturadebalsas@gmaiT.com


