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MUNIcfpIO DE PA¢O DO LUMIAR (MA)
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULA¢AO GOVERNAMENTAL
COMISSAO PERMANENTE DE LICITA¢AO -CPL

DESPACHO
Ao llustri'ssjmo Senhor
LUIS CARLOS ARAUJO SARAIVA SOBRINHO

Procurador Geral do Municfpio de Paco do Lumiar/MA.

Assunto: Solicita?ao de parecer jurfdico para exame e aprova?ao da minuta do edital
e anexos oriundos da licita¢ao ptlblica na modalidade Tomada de Pre¢os, autuada no
processo administrativo n° 5361 /2019.

Senhor Procurador,

Cumprimentando-o cordialmente e, em conformidade com art. 38, paragrafo l]nico,
da Lei n° 8.666/93 a alterac6es posteriores, sirvo-me do presente instrumento para
encaminhar a Vossa Senhoria os autos do processo administrativo n°. 5361/2019,
para analise acerca da LEGALIDADE, EXAME e APROVACAO da minuta do edital e

anexos para realiza¢ao de licita?ao ptiblica na modalidade Tomada de Precos, tendo

por objeto Contrata?ao de empresa de engenharia para execucao dos servi¢os de
recapeamento asfaltico no municrpio de Pa?o do Lumiar-MA, conforme Contrato de
Repasse n° 844742/2017/CAIXA (Celebrado entre Uniao Federal, por interm6dio do
Minist6rio das Cidades, representado pela Caixa Econ6mica Federal e o Munici'pio de
Pa?o do Lumiar- MA), de interesse da Secretaria Municipal de lnfraestrutura e
Urbanismo..

Com efeito, nos termos da legisla?ao federal, o exame pr6vio e a aprovacao das
minutas de edital e seus anexos devera estar contida em parecer obrigat6rio, a ser
elaborado pela assessoria jurl'dica da Administraeao, a qual, no ambito da Prefeitura
de Pa?o do Lumiar/ MA, 6 exercida pela Procuradoria Geral do Municfpio. A

competencia para elabora?ao de pareceres I.uri'dicos tamb6m esta fundamentada no
artigo 12, incisos 11 e X, da Lei Municipal n°. 481/2013, que reflete a relevancia desse

elemento para a legalidade dos procedimentos administrativos.

Destaco o entendimento exarado no Ac6rdao n°. 3745/2017, I.ulgado pela Segunda
Camara do Tribunal de Contas da Uniao -TCU, a qual determinou que o parecerista
juridico pode ser responsabilizado solidariamente com os gestores por
irregularidades ou prejurzos ao erario, nos casos de erro grosseiro ou atua?ao
culposa, quando seu parecer for obrigat6rio ou mesmo opinativo.

Outrossim, ap6s providencias das medidas cabl'veis, retornar os autos do processo a
este setor para seguimento do feito.
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Agradecendo a aten?5o que este pleito demandara a Vossa Senhoria, renovo
protestos de respeito e consideraeao.
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