
ESTADO DE MATO GBOSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
$t.cirLr ;l.arn,rrutiiclPAIoE AOi,1lNl31tl4CAO E FINANQAS

PARECER JURIDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nq 1036 -or / 2017

PREGAO PRESENCIAL N'. OO4l2018

r. oBlETo

Cuida-se de Procedimento Licitat6rio, na modalidade

dc Pregio Prescncial, tendo por objeto "Registro de Pregos para contratageo de

empresa para futura e eventual prestafao de servigo especializado em reparos

de radiadores, iniegao eletr6nica, bombas inietoras e bicos inietores, guincho,

manutentAo e reparos em motocicletas, alinhamento e balanceamento, funilaria,

borracharia, transporte de m6quinas com prancha, manutenfeo e reparos em ar

condicionado dos veiculos e maquinarios da frota municipal", nos termos

dcfinidos em Edital.

O presente parecer atende il solicitaqao feita pelo

Setor de LicitaE6es, para anelise do referido certame do tipo MENoR PREEO POR iTEM'

buscando seleEeo da proposta mais vantajosa para a Administraqao P[blica sob a 6gide

do principio da economicidade.

A an6lise do processo pela Assessoria Juridica vlsa

sanqr eventuais falhos cometidas na insffuldo do processo, evitando que a licitagdo seiq

frustrada em momento posterior.l Dessa forma, procura-se preservar a legalidadc dos

atos da Administracao em dctrimento de situagao que esteja em descompasso com o

rcgimc Juridico vigente e quc possa provocar a invalidatao - parcial ou total - do

ccrtamc cxecutado pelo Poder Piblico.

O certame teve inicio ap6s solicitaqao advjnda da

Secrctaria Mnnicipai de Infraestrutura e Obras, atrav6s do oficio de r'a 472/2078'

1 Fhvio Amatal Garcia, na obra rlcltdg'es e Contratos Administratioos (C(,,sos e

PolAmjca'sl 2" ed., Rro de Janeiro: Ltmen Juris, 2OO9, p 26
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justificada a necessidade da contrataEao, atendendo ao disposto no art 3a, da lei

70.520/02, fazendo-se juntar, ainda, pesquisa de mercado que, segundo

Administraqao, 6 suficiente para osseguro r a viqbilidqde econbmica da qquisigA02.

Lembramos que o Registro de Pregos, a teor do

disposto no aft. 15, S1a, da Lei de Licitag6es, deve ser precedido de ampla pesquisa de

mercado - o que deve ser avaliado pelo Administrador no presente caso [se suficiente

a pesquisa engendrada nos autos]

De outro norte, consideramos que o Setor de

Licitagdes acertou na escolha da modalidade licitat6ria (pregao presencial] eis que'

segundo os preceitos do parSgrafo itnico do art 1a, da Lei ne 10 520/02, o objeto

licitado 6 comum, cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente

definidos pelo Edital Convocatorio

A esse respeito, importante mencionar o

entendimcnto do Ministro Benjamin Zymler, ao afirmar que "obietivo da norma (Lei do

PrcgAd fai tornar vidvel um procedimento licitat'rio maB simples, para bens e servicos

rozocrvelmente podronizodos, no quol fosse possivel d AdministragAo negociqr o preqa

com fornecedor sem comprometimento da viabilidade da propostag

np6s detida an6lise constatamos que o edital cumpre

com todos os requisitos constantes da Lei nq 10.520/02 (Lei do Pregeo) e da Lei de

Licitag6es [Lei na 8.666/93], dc aplicaqao subsidieria ao certame em comento' pelo que

neo merece qualquer reparo diante do principio da legalidade'

II. CONCLUSAO
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Portanto, temos que a Administratao P[b]ica cumpriu

com as etapas procedimentais exigidas ao ato licitat6rio, pelo que o nosso parecer 6

pela legalidade do Processo Administrativo ne L036'07/2018 - Pregeo Presen€ial n"

004/2018, por atender todos os imperativos previstos na legislagao vigente, estando

apto e publicagao do Edital, atendendo aos dispositivos do art 2l, sobretudo o inciso I,

da Leide Licitac6es.
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