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De Lavra: Assessoria ,Jurídica

PROCESSO LgL/2078

DIREITO ADMTNISTRATIVO.
LTCITAÇÕES. Minuta do edital e

anexos . sRP . REGI STRO DLI PREÇO PARA

CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPEC]ALIZADA PARA EXECUÇÃO DE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA ]I

AMPL]AÇÃO DO S]STEMA DE ILUMINAÇÃO
PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DO

MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ,

]NCLUlNDO EORNECIMENTO INTEGRAL DE

MA:rFlRrArs E MÃO-DE-OBRA, PARA O

PL]RÍODO DE L2 MESES.

1. Trata-se de Processo Administrativo Licitatório, em

que a cPT-, direcionou por meio de sRP, na modalidade Pregão

E1,etrônico, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIAL]ZADA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,

CoRRETIVA L] AMPLTAÇÃO DO SISTEMA DE II,UMINAÇÃO PUBL]CA DA

ZoNA UItB/\NA ]1 RURAL DO MUN]CÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ,

fNCtUINDO p-ORNECIMEN'IO INIEGRAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA,

PARA O PERÍODO DE 72 MESES.

K. No gue tange aos atos pllocessuais I á praticados ' a

.[ormalidacie dos of icios, atos de autorizaçáo e congêneres,

esta 1,\ssessoria Jurídica não verificou vício insanável no

procedrnienLo até então reali zado. o que não ilide o controle

In1-erno em seu parecer autÔnomo, exceto a ausência da

portaria d.a comíssão <le licitação, exigência imposta pela

Lei 8666/93.

3. A moclaIi dacle I j ci batÓria encontra f undamento legal,

tenclo em vista ser hipótese cla utilização do pregão,

utilizanclo-se o registro de preÇo para tanto'

4.ComosetratadePregão,aregulamentaçãoconstana
Lei 70520/02, e conforme, o art' 3u:

Art. 3o A fase preparatória do pregão observará
o seguinte: (.'.) IV - a autoridade competente
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da Lei
edi Ial
após a
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designará, dentre os servidores do ôxgáo ou

entidade promotora da licitaÇão, o pregoeiro e

respectiva equipe de apoio, cuj a atribuição
inclui, dentre outras, o recebimento das

propostas e fances I a anáIise de sua

ã""1trniIj-dade e sua cl-assificação' bem como a

habilitação e a adjudicação do objeto do certame

ao Iicitante venceàor"' (grifamos e negritamos) '

. Conf orme dispost-o no parágraf o úni-co do art ' 3B

8.666/93, esta Assessoria Juridica aprova a minuta do

e anexos do procedimento licitatório apresentado'

devidacorreçãonoitemlTdaminutadoedital'tendo
em vista haver discrepância para com o constante no item 5'2

daminutadocontrato'Nesseinterim,recomendamosqueseja
retificaclo para impor o l-imíte máximo em favor da

Admínistração Pública, conforme di.spÕe a minuta do contrato.

6.Peloexposto,estaAssessoriaJuridica'depois

de analisada a clocumentação carreada aos autos do processo

administrativo, pugna pela Iegalidade do até então )á

executado no sentido de haver aprovação da minuta do edital

e anexos, recomendando/ apenas a atenção aos itens 2 e 5

deste parecer juridico para adequação legal'

É este o Parecer. S'M'J'

Santa lzabel do Pará , 06 cle Março de 20lB '

FRJANCI I,ÍATOS SAIIITOS

Ass Juridico PMSIP

/PA 23.216
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