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PARECER,JURiDCO 

Processo Administrativo no 032/2017-CPL 

Pregão Presencial no 24/2017: 

ADMINISTRATIVO. LIcITAcA0. PREGAO. Análise 

juridica sobre a reaularidade do Edital e Minuta do 

• .. . . . Contrato Administrativo, referente ao procedimento 

Iicitatôrio, a ser realizado na modalidade Pregão 

Presencial, sob o n° 024/2017, para Contrataçäo de 

empresa para aquisicão de urn caminhào médio, 

zero quilometro, potencia minima 150CV, cabine corn 

• barra de protecäo nas portas, cintos de segurança de 

03(tr6s) pontos, bancos em tecido, distancia entre-

eixos I  minima 4.100mm, regulagem de direção, 

motor, diesel, corn carroceria em madeira, e direçäo 

hidráuIica. 

Ilma. Sra. Presidente da Comissão Permanente de Licitacao/Pregoeira, 

A Cornissão Permanente de Licitacão, em atendimento ao que 

dispäe a Lei n° 8.666/93, no seu artigo 38, inciso VI e pargrafo Unico, submete 

a apreciação desta Assessoria o Edital e a Minuta do Contrato Administrativo, 

referente ao procedirnento licitatório,. Pregão Presencial n° 024/2017, visando a 
Contratacão de empresa para aquisição de urn caminhão médio, zero 

quildmetro, potencià minima 150CV, cabine corn barra de protecao nas portas, 

cintos de segurança de 03(tr6s) pontos, bancos em tecido, distancia entre eixos 

minima4.100mm, regulagem de direcão, motor, diesel, corn carroceria em 

madeira, e direção hidrãuiica. 
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Dos autos do processo, constarn todos os documentos 

requeridos pela tel no 8.666/93 e Lei no 10.520/02, suficientes para desencadear 

regularmente a procedimento, tais como: requisiçäo formulada pelo órgäo 

interessado, corn a completa discriminação e especificaçöes do objeto; cOpia do 

edital, corn as respectivos anexos; cópia da Minuta do Contrato Administrativo. 

E a relatário, passamos a opinar. 

A elaboraçao do edital, referente ao procedimento administrativo 

em análise, seguiu todos as requisitos formais e materials previstos em id, 

especiatmente ao que dispOem os artigos 40 e 43 da Lei de LicitaçOes e 

Contratos Administrativos, oferecendo oportunidade de concorréncia e seguindo 

tddos as principios preconizados no diploma legal anteriormente citado. 

Corn relaçao a minuta do contrato administrativo, verifica-se que 

nela estão presentes todos as etementos legais necessários, elencados no 

artigo 55, da Lei no 8.666/93. 

No tocante a publicidade do certame, devem ser j untados aos 

autos do processo administrativo os comprovantes das pubiicaçöes do 

Instrumento convocatório resumido, realizada na forma doartigo 21, conforme 

incisoll do artigo 38, ambos da Lei no 8.666/93, bern corno nos moides da 

tnstrucao Normativa n° 03/2015, Art. 5 1 , Ill, do Tribunal de Contas do Estado do 

Piaui. 

• . •.• . 	• 	. 	. Além da publicaçao do aviso resumido no Jornal de Grande 

Circulação e Diàrio Oficial, o certame deverá ser devidamente cadastrado no 

LicitaçOes WEB do TOE/Fl, nos moides estabeiecdos nos, Artigos 37 e 38, da 

Resoluçao no 39/2015 da Corte de Contas. . 

Ao final, caso a procedirnento seja devidamente adjudicado, 

homologado e a contrato devidamente formalizado, deverá ser procedida a 
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publicacão do extrato do contrato nos moldes e prazo estabelecido no Art. 61, 

parágrafo (inico, bern como em obediência as normas constantes na lnstruçao 

Normativa no 03/2015, Art. 50 , IV, do Tribunal de Contas do Estado do Piaui. 

Por fim, deve ser procedida finalizaçao do procedimento junta ao 

Sistema LicitacOes WEB do TCE/Pl, de acordo corn o caso Concreto, na forma 

exigida no Art. 39 e 40, da Resolucao no 39/2015 da Corte de Contas. 

- 	E a parecer, salvo melhorjuIzo. 

Cocal de Telha (P1), 05 de maio de 2017. 

Leal & Rocha Advocacia e Consultoria 

Assessor JurIdico 

Rua Francisco Alves Mendes, n° 149 — Centro - CEP: 64.278-000 - Cocal de Teiha/PI 

CNPJ n° 01.612.574/0001-83E-mail: 


