
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL

JUSCIMEIRA. MT

EMOMNDO: N.o 0412018

JUSCIMEIRA.MT, 19 DE ABRIL DE 2018.

DE: PregoGira e Equipe de Apolo

PAM: A$essoria Jurldica

Prezado Senhora,

Elaboramos a Minuta do Edital referente ao PREGaO PRESENCIAL no.008r2018' Procesto
Administrativo n'. 0l2rZll8 - Preisitura Municipal de Juscimeira-MT que ao presente anexamoa.

Entendemos S.M.J. que o dib Edital esE denbo da legalidade exigida na Legisla$So e senso

comum, ficando, no entanto, o mesmo submetido ao c.ivo t€cnico-jurldico.

Por isso, ao ensejo, solicitamos os bons otlcios dess€ Assessor Jurfdico, no sentido de apre6entar

PARECER a respeito do Edital do Prcglo Ptslencial n'. 00812018'

Sem mais, para o momento, agradecemos e subscrevemo_nos.

Atenciosamente,

GARDIN

Av.loaquim Migueldos Santos,210<> CAIUS <> 78 810-000<>contato@juscimeira.mt.Sov br<>(66)3412 1371

CNPJ ne 15.023.955/0001-31
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PARECER JURiDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 011/2018

PREGAO PRESENCIAL N', OO7/2018

Trata-se de Procedimento licitat6rio, na modalidade pregeo

presencial n". 00z2018, com vistas a contrataeao de emPre sa por obieto "Registro de

pregos para erentual conftnlaldo de enNpresa Parn t'utura e eaentual nquisigdo de seraigo

de borracharia para t'rota municipal".

Os autos foram regularmente formalizados e encontlam-se

instruidos com os seguintes documentos no que imPorta ) Presente an6lise:

1- Ofcio na01412018 da Secrewia fu Inftaestrutura do Municipio de

I u s cimeir a- MT $ls.01 -02 ) ;

2- Termo fu Referlncia, com a descriflo do obieto (fls'03-08);

3- OrEamentos (fls'09-16);

4- Quadro de cotnQAo na0027212018 (fls 21-24);

5- AutlrizaQAo do Prefeito para abertura da licitaEdo (fls 25-20;

5- Pofia an" 00112018 com a comissdo de licitaqdo $ls'27);

7- SolicitaQio de dotf,Qao oreamentirin (fls'28 38);

8- Solicitagdo de patecer da 
lssessoria 

luridica (Jls 39);

g- Edital do prcgio presenciAl (fls'40 e seguintu);

Na sequoncia, o processo foi remetido a esta Assessoria' Para a

an6lise prqti4 dos aspectos juridicos da minuta de edital elaborada' prescrita no art'

38, par6grafo inico, da Lei no 8.666193, Este Palecer, Portanto' tem o escopo de
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ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICiPIO DE JUSCIMEIRA

PODER EXECUTIVO

assistfu a Adminstraeeo no controle interno da legalidade dos atos administrativos

praticados na fase preparat6ria da licitageo.

ANALISE TRiDICA

O certame teve inicio ap6s solicitagSo enviada por meio do

oficio no 014/2018, feito pelo Secretririo de Infraestrutur4 onde asseverou acerca

da importdncia da aquisigdo do referido obfetq iustificando que a licitagao visa

atender as necessidades da frota de veiculos da Prefeitura Municipal de

Juscimeir4 e que os servigos a serem adquiridos sao essenciais para a

manutengao e bom funcionamento dos veiculos.

Lembramos que o Regisho de Pregos, a teor do disposto no

a . 1t S10, da Lei de Licitag6es, deve ser precedido de ampla pesquisa de

mercado - razdo pela qual cumpre i Administragao averiguar se os pregos

indicados nas cotag6es siq de fato, os praticados no ambito das contratagdes

pfblicas.

De outro norte, consideramos que o Setor de Licitaeoes optou

pela escolha da modalidade licitat6ria (preg6o presmcial), temos que esboEar

algumas consideraq6es.

O pregao consiste em modalidade de licitagao instituida pela

Lei na 10.520/2002, para a aquisig6o de bens e serviEos comrms no ambito da

Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios.

Nos termos do pardgrafo rinico do art. 1o do referido diplorna

legall, s6o considerados bens e servigos comuns aqueles cuios padr6es de

I An. l" da Lci n" 10.5202002r "Patu aquisisao de behs e seniga, conu^r, poderd ser adotada a licihtao na
hodalidade .le p.esaa, que setut rcsida pot eea t,ei P{rdsrafo fnico. Considercnae be$ . s.nvot conurc, para os
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ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICiPIO DE JUSCIMEIRA

PODER EXECUTIVO

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo editaf por

meio de especificaE6es usuais no mercado.

Os requisitos a serem observados na fase preparat6ria da

licitaEio foram estabelecidos no art. 3a da Lei no 10.520/2002, que assim dispde:

I - s autoid.ade competeflte justificari a necessidafu de

coxtuatueao e d.efinird o objeto do cefiame, as exigencias

de habilita$Ao, os critfros de aceitagdo dts propostas,

fls sonQdes pot itadittpleusnto e as cl6u$las do
conheto, inclusioe corn fixa1Ao dos prczos para

foffiecimento;
II - a definigdo do objeto deaerd ser precisa, suficiente e clam,

aedadas especificagdes que, por excessioas, iftelelnntes ou

desnecess ir ias, limitem a competiQao;

III - d.os sutos do proceilimmto cottstflrao a
justificatfua das definigdes rcferidas ,to itciso I deste

artigo e 0s indispensroeis elemertos t4cnicos sobre os quais

estiaerem apoindos, bem como o orgamento, elaborado pelo

6rgdo ou entid.ade promofora da licitaedo, dos bens ou seruigos

a serem licitados; e

IV - a autoridade coffipetente designarL, denhe os

smsidotes do 6rgdo ou entidade prornoton d.a licita.Cdo,

o pregoeiro e rcspectiaa equipe de apoio, a4a atuibuifio

inclui, dmtre outlas, o recebiment, das propostas e lances, a

snilise de sua aceitabilidqde e saa clnssificlqAn, bem como a

habilitagao e a adiudicagao do objeto do certqme ao licitante

uencedor.

A seguir, passa-sc ao cotejo entre estas exigGncias legais e a

instrugio dos autos, no intuito de verificar a regularidade iur(dica do caso em

exame, ou, se for o caso, apontar as providencias que ainda devern ser adotadas

pela Administraqao.

li$ e efeitas d.ste utisa, q"eles cujos potlfies de .hsenpenho e qualidode possam se/ obJett|anente deinidos pelo
editol, pot heiode especifcagdes 6uais no hercodo."
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Sobre a justificativa da necessidade da contrataqeo, extraise

tamb6m, da legislagdo de reg6ncia, tratar-se de ato ahibuido e autoridade

competente a quem cabe indicar os elementos tdcnicos fundamentais que o

aPoram.

Nos autos, a justificativa da contratasao, com exPosiqao da

sua motivaqAo e dos beneficios dela resultantes. Verifica-se ainda a chancela da

autoridade competente A justilicativa apresentada encontra-se (fl.01-02), de

modo que se pode considerar atendida a exigencia normativa neste quesito, ao

menos no que tange aos seus aspectos juridico-formais,

No caso dos autos, h6 iustificativa da contratagao, com

exposiqdo da sua motivaqSo e dos beneficios dela resultantes, com aprovaEdo da

dutoridade competente as fu. 25-26.

O Termo de Referancia consiste em um dos atos essenciais do

pregdo e deve conter todos os elementos caracterizadores do objeio que se

pretende licitar, como a sua descdsAo deialhada, o orqamento estimativo de

custos e o cronograma fisico-financeiro da cxecugao. Deve Propiciar a avaliagdo

do custo pela Administragio, a definigdo dos m6todot a estratdSia de

suprimento e o prazo de execusao contratual.

Em atendimento ) exigancia legal foi juntado nos autos o

Terrno de Refcrencia afeto e contrataeao ora Pretendida (fls.03-08) devidamente

aprovado pela autoridade competente (fl.08).

A especilicagao clara e precisa do objeto, bem assim de todos

os elementos que o caracterizam (quantidades' metodologia e tecnologia a serem

empregados, etc.), possibilita a adequada pesquisa dos preeos, imPosta Pelo

nosso ordenamento jurJdico.
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ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICiPIO DE JUSCIMEIRA

PODER EXECUTIVO

A cotagao de pregos deve ser ampla e atualizad4 de modo a

refletir, efetivamente, a realidade do mercado. Para tanto, se orienta que a

Administraeao obtenha, no minimo, tros cotaeOes vSlidas. Se n6o for possivef

deve consignar a justificativa nos autos.

No caso vertente, a pesquisa de pregos e os orEamentos

apresentados as fls. 09-14 respectivamente, amoldam-se aos crit6rios exigidos,

quanto aos seus aspectos formais.

O certame teve inicio ap6s solicitaeao enviada por meio do

oficio n'014/2018 feito pela Secretaria de AdministraEdo, onde consta a necessidade

na aquisigao do referido servigo.

Vieram anexos ao oficio:

n) M1nifestsQd, sobre a natureza comum dos seruigos a sercm

contratados;

b) AprouaQdo, pela auforidade cornpetente, ela justificativa da contratagdo;

c) Exposig^o m)tiunda, pela nutor[dade cofipetente, das exig'ncins de

habilitag1o/qualifcaEao, os crittrios de aceitagdo das propostas, as

san@es por inadimplemento e ns cldusulas do futuro contrato;

d) Juntadq dn Termo de ReferAncia afeto i coftrataedo ora pretffidida,

deoidamente aprovado;

e) Harmlnizaeao entre o objeto detalhado no Termo de Refer|ncin e

aqtLeLe descrito no Edital;

ApresentaEio dapesquisa de preeos e do orqamento estimndo;

ApresettnQdo da declnragdo de disponibilidade oreamentdris e

fnanceiro mm irulicagdo de rubricq especifra e sufciente;

ApresentaQdo dr autorizafio para a abertura dn licitagtio;

Iuntada do qto de designagdo do pregoeiro e respectiaa publicagio;

Juntada do ato de designagdn da equipe de aplio ao pregoeirl;

ApresentaQdo da minuta de Edital e seus sneaos;
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ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICiPIO DE JUSCIMEIRA

PODER EXECUTIVO

Contudo o Setor de Licitaq6es deve promover a publicaEio

imediata do Edital, haia vi6ta a obseryancia do prazo de oito dias tteis previsto

no inciso V do art. 4' da Lei n" 10.520/02.

CONCLUSAO

Registro, pol fim, que a andlise consignada neste parecer se

ateve es quest6es juridicas observadas na instrugao processual e no edital, com

seus anexos, nos termos do par6grafo rinico do art. 38 da Lei no 8.666/93. Ndo se

incluem no ambito de aniilise da Procuradoria os elenentos t6cnicos pertinentes

ao certame, como aqueles de ordem financeha ou oreamentdria, cuta exatideo

dever6 ser verificada pelos setores respons6veis e autoridade competente .

Portanto, observadas as recomendag6es do presente parecer

juddico, temos que a AdministraEio Ptblica cumpriu com as etapas

procedimentais exigidas na fase intem4 nosso parccer 6 pela legalidade do

PROCESSO ADMINISTRATIVO: NO 011/2018 - PREGAO PRESENCIAL N".

0072018, passando-se a fase externa.

Juscimeira, 19 de abril de 2018.

%br*@raat* %atu da @"t ad

Procuradora Geral Municipal

oAB/MT 21.363
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