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PARECER JURÍDICO
PREGÃO PRESENCIAL N.0 33/2020.

Trata-se de pedido de parecer sobrea minuta do edital e seus anexos, dos
procedimentos de licitação tendo por objeto contratação de empresa(s) especializada(s)
na prestação de serviço de (mão de obra), sendo manutenção preventiva e corretiva
para atendimento da frota de veículos da linha médio (ônibus), do município de
Município de Nossa Senhora das Graças, conforme descrição e quantitativos contidos
no Anexo 1 - Termo de Referência.
O Processo foi deflagrado através de Comunicação do Secretario de
Administração, com as devidas razões, motivos para a contratação, informados no
Termo de Referencia, ANEXO 1.
Em ato contínuo foram realizados todos os procedimentos internos, tais
como Termo de Referência, cotação de preços que balizaram o valor estimado para as
aquisições dos produtos, dotação orçamentária, minuta de edital e anexos.
Na Minuta do Edital e Anexos (fls. 16/49), relata que "na modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL, TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL,
Federal n.

que será regido pela Lei
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10.520, de 17.07.2002, e Lei Complementar Federal n.

123/2006,

aplicando-se subsidiariamente, a Lei Federal n.º 8.666/1993, bem como pelas demais
normas regulamentares aplicáveis à espécie, exclusivo para empresas ME E EPP", em
atenção ao artigo 38, parágrafo único, da Lei Federal n.0 8.666/93, apreciamos a minuta
do edital do processo de compra em tela.
Analisando a presente minuta de Edital e seus anexos, constatamos que o
0

feito reúne os elementos essenciais exigidos pela Lei Federal n. 8.666/93, razão pela
qual, desde que seja realmente necessário, opinamos pelo prosseguimento do certame. "

Entretanto, cumpre salientar que a presente manifestação toma por base,
exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data nos presentes autos,
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não competindo a essa Assessoria adentrar à conveniência e à oportunidade da
aquisição nem analisar aspectos de natureza eminente técnico-administrativa, esse
afetos à autoridade requisitante.

De igual forma, cabe ser enfatizado que refoge à competência deste órgão
Jurídico a avaliação técnico-administrativa referente aos critérios adotados para aferição
do valor dos serviços, mesmo porque, s.m.j., acredita-se que tal atribuição é inerente á
discricionariedade administrativa.

Face ao exposto,
prosseguimento da licitação.

somos

pela

inexistência

de

óbice

legal

no

Devem-se atender para a IN 37/2009 do TCE-PR quanto ás informações no
Mural da Licitações e Lei de Licitação.

Encaminhe este procedimento ao controlador interno para manifestação,
se este, assim achar necessário.

Dê-se

as

publicações

necessárias,

inclusive

no

nosso

portal

de

transparência. É o parecer opinativo e facultativo, salvo melhor juízo. À consideração
Superior para decisão.

Nossa Senhora das Graças, 02 de setembro de 2020.
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