
DEPARTAMENTO JURIDICO 
DRUM  I 

Ao Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitaçao 
Att. Sr. Severino Fernandes Foiha 
Municlpio de Redençäo do Gurguéia - P1 

PARECER JURIDICO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 070/2017 
PREGAO PRESENCIAL N o  027/2017 

ASStJNTO: Analise e Parecer da Assessoria Geral do Municlpio sobre 
regularidade da Minuta de Edital e Minuta Contratual de Procedirnento 
Licitatório. 

Senhora Presidente; 

0 presente parecer tern o intuito de atender a solicitação feita 
pelo Setor de Licitaçäo, para análise da Minuta do edital e seus 
Anexos, pertinentes ao processo de licitaçào a ser realizado na 
rnodalidade PREGAO PRESENCIAL N°. 027/2017, do tipo MENOR PREO 
GLOBAL, sob a forma de execucão indireta, em regime de EMPREITADA 
GLOBAL, objetivando a contrataçâo de empresa para fornecimento de 
materials permanentes para o municlpio de Redencao do Gurgueia, 
buscando a proposta rnais vantajosa para a Administracão Piiblica, o 
que é plenamente justo e louvável. 

Estabelece a lei 8.666/93 em seu Art. 38, Parágrafo ünico que 
as "Minutas de editais de Licitaçao, bern como Os Contratos, acordos, 
Convénios ou Ajustes devern ser previamente examinados e aprovados 
pela assessoria Jurldica da Administraçao", impondo clara 
obrigatoriedade no sentido de antes de instaurar-se o Certame 
licitatôrio, realizar-se uma análise juridica das condiçôes que 
foram em determinado caso, fixadas para disciplinar a licitacâo. 

Constarn nos autos a justificativa do pedido e a autorizacào 
para abertura do certame licitatório dada pela autoridade superior, 
obedecendo, assirn, a legislaçäo vigente. 

Em atendimento a Lei Federal n°. 10.520/2002, Decreto n° 
3.555/2000, Decreto n° 5.450/2005, as disposiçOes da Lei Federal n o . 
8.666/93, Lei Complementar n° 123/06 e dernais norrnas regularnentares 
aplicáveis a espécie, apreciamos cuidadosamente as minutas e demais 
docurnentos dos autos do processo, onde constatamos que constam todas 
as exigéncias e requisitos suficientes para o regular prosseguimento 
do certame. 

As minutas seguem os requisitos formais e legais, contendo 
elementos suficientes quanto a formalizacào do processo, condição de 
participaçâo, habilitaçào, julgamento das propostas, condicöes de 
pagamento e demais requisitos satisfatórios a cumprir corn as normas 
da Lei no 8.666/93 e a Lei Federal n°. 10.520/2002. 

0 valor estimado para a aquisicáo é da ordem de R$ 
243.998,33 (duzentos e quarenta e três mu, novecentos e noventa e 
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oito reais e trinta e três centavos), 	cujos recursos sac oriundos 
do FPM e/ou Recursos Próprios, PAB, FMS e outros, dotação 
orçamentária 10.301.0020.2160.0000 - Manutenção dos Servicos 
Municipais de Saüde; Atividade - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e 
Material Permanente. 

Após uma análise atenta aos termos das Minutas, percebe-se que, 
no aspecto juridico-formal, as mesmas atendem as exigências legais 
constantes da Lei n ° . 8.666/93 e do Art. 37, XXI, da Constituição 
Federal, Lei Federal n°. 10.520/2002, Decreto no 3.555/2000, Decreto 
no 5.450/2005, Lei Complementar no 123/06, motivo pelo qual 
recomendamos a sua integral aprovacão. 

E para cumprimento do artigo 21, seus incisos e paragrafos da 
Lei no 8.666/93, artigo 40  e seus incisos da Lei 10.520/2002, 
advertimos que deve-se respeitar o prazo de publicaçâo do resuino do 
edital entre a divulgaçào e a realizacao do evento, Os quais faräo 
parte integrante do processo. 

Diante do exposto, após exame das minutas do edital e do 
contrato, constatamos estarem as mesmas em absoluto respeito as Leis 
citadas acima, quanto as normas e principios que regem a matéria, 
assim opinamos favoravelmente pelo prosseguimento do processo 
licitatôrio. 

E o parecer que submete a consideraçao superior. 
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