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P R E F K I T U R A D E

SOBRAL
PARECER JURIDICO

COORDENADORIA JURIDICA

PAR/COJUR/SEINF N° 089/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° P121393/2020.
PREGAO ELETRONICO N° 098/2020

Pedido de abertura de procedimento
licitatorio na modalidade pregao eletronico,
do tipo maior desconto, Contrataÿo de
empresa especializada para Aquisÿao de

pavimentaÿao e
recapeamento asfaltico do Munidpio de
Sobral), de acordo com as especifica9oes e
quantitativos previstos no Anexo I - Termo
de Referenda do edital. Exame de legalidade.

jinsumos para

Recebido hoje.
Vistos, etc.

Trata-se de analise dos aspectos juridicos relativos a abertura do Pregao

Eletronico n° 098/2020 visando a “Contrata9ao de empresa especializada para Aquisÿao de

jinsumos para a pavimenta9ao e recapeamento asfaltico do Munidpio de Sobralj, de acordo

com as especifica9oes e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referenda do edital”,

conforme solicita9ao formalizada pela atual Secretaria da Infraestrutura da Prefeitura de

Sobral.

Os autos foram encaminhados por e-mail para esta Coordenadoria

Juridica pela Central de Licita9oes - CELIC para analise da documenta9ao necessaria para

instru9ao processual e composÿao do processo de licita9ao, nos termos da legisla9ao em

vigor.o E o breve relatorio.

Manifesto-me tal como determina o art. 38, paragrafo unico, da Lei n°

8.666/93.

Quanto ao processo de licita9ao, verifico que o mesmo foi devidamente

autuado, protocolado e numerado, em consonanda com o disposto no art. 38, caput, da Lei

n°8.666/93. No mais, ve-se que o procedimento administrative inteino se encontra instruido

com documentos essenciais ao regular processamento da licita9ao.

A modalidade escolhida e o Pregao Eletronico, prevista na Lei

10.520/2002 (lei que instituiu a modalidade de licita9ao denominada Pregao), a qual
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SOBRAL I*entendemos ser perfeitamente cabivel e ate mais vantajosa para a Administrate) Publica em. COOR.JUR.
tazao da ampla competitividade de prepos e transparencia dela decorrentes,

Alem disso, pela descripao do objeto e pela justificativa apresentada

para sua aquisipao no termo de referenda, concluimos que se adequam perfeitamente aos

fins dos interesses do Munidpio de Sobral, nao caracterizando qualquer desvio de finalidade

na aquisifao do material licitado.

Ressalto a conferencia da real necessidade de licitar na forma “pot item” -
e nao “por item” o que deve ser feito pela area tecnica da Secretaria da Infraestrutura, que

sera a parte que utilizara os respectivos servipos/fornecimentos.

De mais a mais, e dando inicio ao exame dos documentos em referenda,

denota-se que estao atendidas as exigencias da Lei n° 8.666/93 (Lei de Licitapoes e Contratos

Administrativos) com suas alterapoes ulteriores.

n

Alem disso, o Edital de Pregao Eletronico preenche os requisites

obrigatorios contidos no art. 40, e respectivos incisos, da Lei n° 8.666/93.

Em relapao a minuta do contrato, verifica-se que a mesma atende as

exigencias do art. 15, inciso II, §§1° ao 5°, e art. 55, e incisos, da Lei de Licitapoes e Contratos

Publicos, constando, nos instrumentos, as clausulas obrigatorias previstas na referida norma.

Diante do exposto, e sem que se fapa necessatia maior divagapao,

entendemos que o procedimento administrativo para abertura de processo lidtatorio esta

condizente com o ordenamento jundico, notadamente com a Lei n° 8.666/93 e com os

demais instrumentos legais citados, nao havendo obice legal a realizapao do PREGAO

ELETRdNICO N° 098/2020.

E o entendimento, salvo melhor juizo.

Sobral (CE), 27 de julho de 2020.

us?

( Joao Victor Silva Cameiro

Coordenador Juridico SEINF

OAB/CE 32.457
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