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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
CNP1 01.612.667/0001-08 

PROCESSO N.° 005/2 

PARECER N.0  013/20 
ASSUNTO: ANÁLIS 
PREGÃO 

22/SEMAF 

2. 
DE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DE LICITAÇÃO- 

Trata-se de solicitaçã 
Finanças - SEMAF, 
empresa para forneci 
preventiva e corretiva, 
Falcão e suas secreta 
778.716,27 (setecentos 
centavos). 

formulada pela Secretaria Municipal de Administração e 
objetivando mediante processo licitatório, "Contratação de 
ento de materiais de construção em geral para manutenção 
tendendo as necessidades da Prefeitura Municipal de Fernando 

W9, O valor global da referida licitação é estimado em 14$ 
e setenta e oito mil setecentos e dezesseis reais e vinte e sete 

Consta nos a 
Referência, Autorizaç 
pesquisa de mercado, 
Raimunda da Silva  

os, Solicitação para a abertura do processo licitatório, Termo de 
o para pesquisa de mercado, Propostas de Preços com resultado de 
utorização para a abertura do procedimento licitatório, emitida pela .Sr.a 
eida, Prefeita Municipal de Fernando Falcão. 

Foi apresenta 

do Edital de Pr 

Anexo II - 

Cumprimento 

Inexistência d; 

Pessoa Jurídie 

Declaração de 

Porte; Anexo 

Compromisso 

Segurança e 

Funcionam ent 

de proposta. 

pela Comissão Permanente de Licitação CPL/PMFF, a Minuta 

gão e seus respectivos anexos: Anexo 1 - Teimo de Referência; 

odelo de Carta Credencial; Anexo III - Declaração de 

os Requisitos de Habilitação; Anexo IV - Declaração de 

Fato Impeditivo da Habilitação; Anexo V - Declaração de 

Anexo VI - Modelo de Carta Proposta; Anexo VII - 

enquadramento como Micro Empresa ou Empresa de Pequeno 

1- Minuta do Contrato Administrativo; Anexo IX - Termo de 

e Cumprimento da Legislação Trabalhista, Previdenciária e de 

aúde do Trabalho; Anexo X - Declaração de Localização e 

(com fotos); Anexo XI - Declaração de elaboração independente 

É o relatório. .egue o Parecer. 

Por exigência 
art. 37 da Constituiç 
Pública), as minutas 
razão pela qual se lar 
Minuta do Contrato.  

o parágrafo único do art. 38 da Lei Federaln° 8.666/1993 (Regulamenta o 
o Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração 
e editais serão aprovadas pela Assessoria Jurídica do órgão contratante, 
adiante, exame da mencionada Minuta de Edital e de seu Anexo Vil - 



ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
CNPJ. 01.612.66710001-08 

Procedendo ao 

com os requisitos elenc 

essenciais, sendo este 

conformidade com a lê  

xame do edital, observa-se que o mesmo encontra-se em conformidade 

dos no art. 40 e 49 da Lei Federal n° 8.666/1993, que trata dos requisitos 

verificados no preâmbulo e no seu desenvolvimento, portanto, em 

islação vigente. 

No preâmbulo eve constar: a) o nome da entidade, o órgão e da unidade administrativa 

que está promovendo licitação; b) nome de ordem em série anual; e) a modalidade e o tipo de 

licitação; d) menção d e que é regida por este Código; e, o local, dia e hora para o credenciamento 

dos licitantes e entrega os documentos de habilitação e proposta. 

Por eonseguint 

clara; b) o ramo da 

instruções para a im 
comunicação e os có 

horários de atendime 

condições de particip 
propostas; g) os proc 
documentos e a orde 

critério para julgame 

exigida a apresentaçã 

máximo, quando for d 

previstos neste Códig 
retirada do instrument 
durante o processo lici 

no corpo deve figurar: a) objeto da licitação em descrição sucinta e 
tividade dos licitantes que o edital e obtenção e esclarecimentos; e) 

ugnação do edital e obtenção de esclarecimentos; d) os meios de 

gos de acesso disponibilizados para os interessados, com indicação dos 

to e nome dos servidores responsáveis pelos esclarecimentos; e) as 

ção na licitação; f) a forma de apresentação dos documentos e das 
dimentos para a sessão de recebimento e análise das propostas, dos 

do julgamento, com precedência ou não do exame de habilitação; h) o 

to, com disposições claras e parâmetros objetivos, inclusive, quando 

de propostas técnicas e a pontuação prevista para cada item; i) o preço 
interesse da Administração divulgá-lo; j) as instruções para os recursos 

k) o prazo e as condições para assinatura do termo de contrato ou 
equivalente; 1) as penalidades aplicáveis por irregularidades praticadas 

atório; m) outras indicações específicas ou peculiares da licitação. 

Finalmente, e 

III, ambos da Lei Fe 

igualmente observada 

Tem-se que 

conseqüentemente d 

Administração consi 

pre observar que as exigências contidas no art. 30,  inc. 1, c/c o art. 40,  inc. 
eral 10.520/202, que institui a modalidade de licitação Pregão, foram 

Instrumento Convocatório, é o arcabouço jurídico da licitação e 

contrato administrativo. É, pois, o ato em cujo instrumento a 

a as condições licitatórias para a contratação de um determinado objeto. 

Pela sua impo 

norteia os licitantes, 

vincular a Administr 

LOPES MEIRELLES 
aquém do edital". 

Consoante a L 
normas gerais rela 

microempresas e emp 
Distrito Federal e dos 

áncia e indispensabilidade, pode-se afirmar que o citado instrumento, 

pontando as diretrizes a serem seguidas no certame licitatório, além de 
ção às suas disposições. Assim, reconhecido administrativista HIELY 

com propriedade, afirma que "nada se pode exigir ou decidir além ou 

i Complementar n.° 123/2006, alterada pela Lei 147/2014, que estabelece 
as ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às 
esas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 
unicípios. 
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Confrontando-se 
dispositivo legal, verifi 
sendo alguns dos requis  

a Minuta de Edital apresentada pela CPL/PMFF com o mencionado 
a-se a consonância do presente instrumento com as exigências legais, 
os supridos pelos mencionados anexos à Minuta do Edital. 

Consoante à M nuta do Contrato, tem-se, por força da Lei Federal n° 10.520/2002, 
aplicando subsidiariam 
edital de licitação, pois 
licitante vencedor do pr 

nte a Lei Federal 8.666/1993, que está integrará obrigatoriamente o 
ela estarão contidas as condições contratuais que serão firmadas com o 
cesso licitatório. 

Assim, devem cimpor a Minuta do Contrato as cláusulas que estabeleçam: a) o objeto e 
seus elementos caracter sticos; b) o regime de execução ou a forma de fornecimento; c) o preço e 
as condições de pagam 
os direitos e obrigações 
execução do contrato; j 

nto; d) o prazo de execução; e) a dotação orçamentária; f) as garantias; g) 
das partes contratantes; li) os casos de rescisão; i) a legislação aplicável à 
a vinculação ao edital de licitação. 

Isto posto, veri 
estabelecidos na Lei 
8.666/1993, e demais 1  

ca-se a regularidade da Minuta do Contrato, com as normas e princípios 
Federal n° 10.520/2002, aplicando subsidiariamente a Lei Federal 
is pertinentes a matéria. 

Ante as consideraçõe 
constantes do Process 
CONTRATAÇÃO D 
CONSTRUÇÃO E 
CORRETIVA, ATE 
DE FERNANDO 
FINANCEIRO DE 20 
setenta e oito mil se 
conformidade com as 
8.666/1993 e, posterio 

expendidas, tem-se que a Minuta de Edital e seus Anexos 
Administrativo n° 005/2022/SEMAF, que tem por objeto a 

EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 
GERAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

ENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
ALCÃO E SUAS SECRETARIAS, NO EXERCÍCIO 
1, no valor global estimado em R$ 778.716,27 (setecentos e 
ecentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos), estão em 
disposições da Lei Federal n° 10.520/2002, e a Lei Federal n° 
es alterações. 

É o parec 

Fernando Falcã  

salvo melhor juízo. 

- MA, 29 de abril de 2022. 

José Ferreira de Sonsa Neto 
OAB/MA 17697 

Assessor Jurídico 
P efeitura Municipal de Fernando Falcão 

Retorne ii se os autos à Comissão Permanente de Licitação - CIPLÍPMFF, para 
prosseguimento do f;ito. 


