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PARF,CER JURÍDICO

pRocEsso ADMINISTRATfVO N" 0,367.357 120.22
PREGÃO PRESiENCIAL N" 02l2O22

A matéria é trazid.a à apreciaçáo juridica para cumprimento do paÍágrafo único
do art. 38, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Sinalo que o presente pârecer náo se restringirá ao exarne exclusivo da mínuta
de edital, mas também dos atos do procedimento licitatório realizados até então.
Ocorre que o ato convocatório se caracteriza como uma das peças do processo, com
atos anteriores que funcionam como condições necessárias à sua elaboraçáo, sendo
infrutífero analisá-lo como se fosse uma peça autônoma, apta a produzir efeitos por si
só.

O exame prévio do edital tem índole jurídico-formal e consiste, via de regra, em
verificar nos autos, no estado em que se encontra o procedimento licitatório, os
seguintes elementos:

\ Autuaçáo, protocolo e numeraçáo;

ASSUNTO: EXAME PRÉ\IIO DO EDITAL DE LICITAçÃO E MINUTA CONTRATUAL
PARÁ EFEITOS DE CUMPRIMENTO DO ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N.
A.66,6 I 93, ATUALIZADA. CONSTATAçÃO DE R.EGULARIDN)E, APROVAçÃO.

b) Ju sti{icativa da contratâçáo;

c) Especificação do objeto;

d) Autorizaçáo da autoridade competente;

e) Indicaçáo do recurso orçamentário para cobrir a despesa;

f) Se a modalidade de licitaçáo adotada é compatível com o valor estimado da
contrataçáo;

g) Ato de designaçáo da comissão;

h) Se preâmbulo do edital contém o nome da repartiçáo interessada e de seu setor;

Para exame e parecer deste Assessoramento Jurídico, versando sobre licitaçáo
pública na modalidade Pregáo Presencial, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KITS RECEM NASCIDOS, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAI ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
sucuprRA Do RIACHÃO - MA, EM CONFORMIDADE COM ANEXO I (TERMO DE
REFERÊNCIA).
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j) preâmbulo do edital indicando a modalidade e o tipo da licitaçáo, bem como o
regime de execuçáo (p/obras e serviços);

k) preâmbulo do edital mencionando que a
perLinente;

licitaçáo sera regida pela legislaçáo

l) preâ,rnbulo do edital anotando o local, dia e hora para recebimento dos envelopes de
documentaçáo e proposta, bem como para o início de abertura dos envelopes;

m) indicaçáo do objeto da licitaçáo, em descriçáo sucinta e clara;

n) indicaçáo do prazo e as condições pârâ a assinatura do contrâto ou retirada dos
instrumentos;

o) indicaçáo do prazo para execuçáo do contrâto ou entrega do objeto;

p) indicaçáo das sanções pÍrra o caso de inadimplemento;

q) indicaçáo do local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico, e se há
projeto executivo disponível na data da publicaçáo do edital e o local onde poderá ser
examinado e adquirido (p/obras e seruiços);

r) indicaçáo das condições para participaçáo da licitaÇáo;

s) indicação da forma de apresentaçáo das propostas;

t) indicação do critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros
objetivos; indicaçáo dos locais, horários e códigos de acesso para fornecimento de
informações sobre a licitaçâo aos interessados;

v) indicaçáo dos critérios de aceitabilidade dos preÇos unitário e global;

w) indicaçáo das condições de pagamento.

No que respeita à minuta contratual, incumbe ao parecista pesquisar â
conformidade dos seguintes itens:

a) condições para sua execuçào, expressas em cláusulas que deÍinam os
direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos
da licitaçáo e da proposta a que se ünculam, estabelecidas com clareza e precisão;

b) registro das cláusulas necessárias:

I - o objeto e seus elementos carâcterísticos;

Ii - o regime de execuçáo ou a forma de fornecimento;
III - o preço e as condições de pâgamento, os critérios, data-base e periodicidade do
reajustamento de preços, os critérios de atualizaçáo monelárria entre a data do
adimplemento das obrigaçôes e a do efetivo pagamento;
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IV - os pr€rzos de início de etapas de execuçáo, de conclusáo, de entrega, de

observaçáo e de recebimento definitivo, conforme o caso;

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classiÍicação funcional
programática e da categoria econômica;

vI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execuçáo, quando exigidas;

VII - os direitos e âs responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores
das multas;

VIII - os casos de rescisáo;

IX - o reconhecimento dos direitos da Administraçáo, em caso de rescisáo
administrativa prevista no art. 77 des+a 1*i;

X - as condições de importaçáo, a data e â taxa de câmbio para conversáo, quando for
o câso;

XI - a vinculação ao edital de licitação ou âo termo que a dispensou ou a inedgiu, ao
convite e à proposta do licitante vencedor;

XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;

XIII - a obrigaçáo do contratado de manter, durante toda a execuçáo do contrato, em
compatibilidade com as obrigaçôes por ele assumidas, todas as condições de

habilitaçáo e qualiÍicação exigidas na licitaçáo;

XIV - cláusula que declare competente o foro da sede da Administraçáo para dirimir
qualquer questáo contratual, salvo o disposto no § 6o do art. 32 da l,ei n. 8.666/93;

xv - A duraçáo dos contratos adstrita à vigência dos respectivos créditos
orçamentários, ressalvadas as hipóteses preüstas no art. 57 da I,eí n. a.666/93.

Caso nâo sejam atendidos os requisitos acima mencionados, o processo segue
ao Departamento de Licitações para corrigir as não conformidades, retornando ao

JurÍdico quando as exigências legais forem integralmente cumpridas. Havendo
descumprimento de condições de menor relevância, o parecer de aprovaçáo será
condicional à correçáo/preenchimento dos elementos apontados como insuficientes.

Feitas as considerações iniciais, passo ao exame de estilo.

TOdAViA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO
DE KITS RECEM NASCIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA, EM
CONFORMIDADE COM ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), mediante pregáo, desde
que seus padrôes de desempenho e qualidade possam definidos pelo edital
de especificações usuais do mercado.
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Consoante a jurisprudência, a Lei lO.52Ol2OO2 outorgou à Administração
discricionariedade técnica para definir, em cada caso concreto, o que é serviço
comum.

Como se percebe a leitura do anexo I, do Edital, a Administração, dentro de sua
discricionariedade técnica, descreveu com detalhamento a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KITS RECEM NASCIDOS, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊIICTR SOCIAL
DE SUCUPIRA DO RIACHÃO _ MA, EM CONFORMIDADE COM ANEXO I (TERMO DE
REFERENCIA), que pretende adquirir, presumindo-se que tal descriçáo seja a usual de
mercado, capaz de garantir qualidade.

Feita tal observação e compulsando os autos, veriÍico a conformidade do
procedimento, edital e minuta contratual às normas da Lei n. 8.666/93 e, ainda, às
regras da L,ei n. 10.520 /2OO2.

Pelo fio do exposto e em atendimento ao disposto no art. 38, parágrafo unico, da
Lei n. 8.666/93, sou pela APROVAÇÃO da minuta do instrumento convocatório e do
contrato.

Este é parecer, salvo melhor entendimento

pira do Riacháo - MA, em 03 de março de 2022

Júnlor
Assessor
oAB/MA L2I-A

Rua São.Iosé, Nô 479, Cenho - CEP: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/000167
Fone/fax: (99) 3553- I 09E/10 l9

F-mail : prefeiturasuc upiradoriachao@gmail.com

/


