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ESTADO D0 MARANHAO

pREFEITuin-in-b~N-IclpAL DE pAcO DO LUMIARi._.PROCURADORIA DO MUNICIPIO

Processo Administrativo n°: 5363/2019

Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Ob3cto Tictlaldo.. Contratacdo de empresa de engenharia para execu¢do dos servi¢os de
calcamento em bloquetes.

1
1

PARECER JURIDICO
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I - D0 RELATORIO
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Versam os autos do processo administrativo em epigrafe sob analise

de Edital de Licitapao e correspondente minuta de Contrato a ser celebrado em decorrencia

da Licitagao na modalidade de Tomada de Pregos, sob forma de execugao indireta, tipo
menor prego global, pelo regime de empreitada por prego global, a ser promovida
ch;Jet:Nan:do tL Contrataqdo de empresa de engenharia para execucdo dos servicos de

cal¢amento em bloquetes no municipio de Pa¢o do Lumiar/MA.

1

1®
1

Em sintese, o procedimento administrativo foi instruido, dentre
outros com os seguintes documentos:

r\
rl
rt

1.

Oficio n° 468/2019/GAB/SEMIU, fl.05/06;

2.

Projeto Basico e anexos, fls.11/87;

1

3.

Informapao de dotagao e disponibilidade organentdria e financeira, fls.117;

4.

Declarapao de adequagao organentaria e financeira, fls.120;

5.

Ato deliberativo do presidente da CPL, fls.126/129;

6.

Portaria de nomeapao do Presidente da CPL e designapao da Comissao de Licitapao,

rl

n
n

n

fls.130/135;

®
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7.

Despacho encaninhando os autos a Procuradoria Geral do Municipio para analise da

minuta do edital, fls.136/137

8.

Minuta de Edital e anexos, fls.138/220;

Nenhum documento mais acorreu aos autos.

0 processo se encontra devidamente numerado.

I

\
\
\
\

\
I
I
1

Desta feita, forani encaminhados os presentes autos a esta PGM para
analise e parecer, em respeito ao art. 38, paragrafo dnico da Lei de Licitag6es.

ul

1
1

1
E o sucinto relat6rio. Passa-se a opinar.

I

I

I

11 - FUNDAMENTOS

Preliminannente, cumpre registrar que o exame realizado neste
parecer se restringe aos aspectos formais das minutas do ato convocat6rio e contrato a ser

disponibilizado aos interessados, ora submetido a exane, na forma do art. 38, paragrafo
thico, da Lei n° 8.666/93, estando excluidos quaisquer pontos sobre as escolhas

administrativas de conveniencias e oportunidades, assim como os de carater t6cnico,
econ6mico e/ou discriciondrio, cuja avaliagao nao compete a esta Procuradoria.

De acordo com o art. 38 da Lei n° 8.666/93, o procedimento da

licitagao sera iniciado com a abertura do processo administrativo, devidanente autuado,
protocolado e numerado, contendo a autorizagao respectiva da autoridade competente.

Ressalte-se, ainda, que a analise em comento toma por base os

docunentos e informap5es constantes dos autos concementes ao processo licitat6rio, haja
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1

vista a presungao de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, prestados pelos
agentes pdblicos consignatdrios.

E]

I

i

Faz-se este esclarecimento porque o parecer juridico, conforme

1
1

orientapao doutrinaria e jurisprudencial, e ato de natureza meranente opinativa nao

i
i

vinculante, cabendo ao gestor tomar a decisao que lhe parecer mais adequada, oportuna

1

1.

e/ou conveniente.

1®
Da analise da esco]ha da modalidade

i

n
1
1

Verificamos pelos

documentos

constantes

dos

autos

que

os

procedimentos iniciais para abertura de procedimento licitat6rio foram corretamente
observados.

r\

Ft

Quanto a adogao da modalidade Tomada de Pregos para atender ao
interesse da Secretaria, ha que se registrar algumas considerag6es.

n

.
:a
n

A Lei de Licitag5es expressanente elenca alguns requisitos que

devem ser observados antes da instauragao de licitagao com o objetivo de contratar
empresa para execugao de servigos no seu art. 7a, § 2°].
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a

I Art. 7Q As licitac6es para a execucfro de obras e para a prestapfro de servicos obedecerfro ao disposto neste artigo e, em

particular, a seguinte sequencia:
§ 2Q As obras e os servigos somente poderao ser licitados quando:
I -houver projeto bdsico aprovado pela autoridade competente e disponivel para exane dos interessados em
participar do processo licitat6rio;
11 - existir orcamento detalhado em planilhas que expressem a composigao de todos os seus custos unitarios;

Ill - houver previsfro de recursos orcamentarios que assegurem o pngamento das obrigap6es decorrentes de obras
ou serviaps a serem executadas no exercicio fmanceiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o a±
165 da Constituicfro Federal, quando for o caso.
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Desta forma, constatamos que o presente processo preenche estes
requisitos legais mfnimos, podendo assim, ser autorizada a instauragao de licitapao para

\
\

contratar o objeto pretendido.

I

Considera-se oportuno o esclarecimento no sentido de que essa

1

modalidade de licitagao, Tomada de Pregos, tern por objetivo levar a efeito o certame, com

I

fundamento no § 2°, do art. 22, bern como a alinea "b", do art. 23 anbos da Lei n° 8.666,

1
1

de 21 de junho de 1993, que assim disp6em:

ul
1

Art.22. Sdo modalidades de licitacdo:

1

I
I

/..J
11 -tomada de pre¢os;

1

'...'

I
I
I

§ 2° Tomada de preqos 6 a modalidade de licitacdo entre

interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas

1

as condic6es exigidas para cadastramento ate o terceiro dia

I

anterior a data do recebimento das propostas, observada a

1

necessdria qualif icacdo.

I

(.J

EE
Para contratar a execugao de servigos de engenharia, a Lei n°
8.666/93, preve, em seu artigo 23,I, que esta contratagao devera ser precedida de licitagao,

nas modalidades Convite, Tomada de Pregos e Concorrencia.

A Comissao Permanente de Licitag6es sugeriu a utilizagao da

modalidade Tomada de Pregos, que pode ser aplicada no caso em pauta, pois ha
autorizagao legal prevista no art. 23, I, "b" da Lei n° 8.666/93, enquadrando-se esta

modalidade no criterio da anualidade orcanentaria do planejamento das despesas ptiblicas,
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considerando investimentos desta municipalidade em despesas desta natureza no exercicio
financeiro corrente.
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Art. 23. As modalidades de licita¢do a que se roferem os incisos I a

Ill do artigo anterior serdo determinadas em fincdo dos seguintes
limites, tendo em vista o valor estimado da cohiratacdo:

I -para obras e servicos de engenharia:
b) na modalidade tomada de precos - ate R$ 3.300.000,00 (tres

milh6es e trezentos mil reais); (Redacdo dada pelo Decreto n°
9.412, de 2018)

(.J.

A justificativa para a contratapao do objeto ocorre em razao de:
"0 sistema vidrio 6 urn dos primeiros elementos de infraestrutura

de uma cidade. Sua implanta¢do, juntamente com os sistemas

adequado de

drenagem, fiavorece o

escoamento das

dguas

proveniehies das chavas, fiavorecem tamb6m uma melhor condicdo
de bern-estar a populacdo, proporcionando o trdnsito de velculos e
pedestres com conforto e seguranca. Optamos pela utilizacdo do

calcamento em bloquete, pois possui mais praticidade quando
removido, sua recuperacdo se bern executada ndo deixa perceber

que houve qualquer interferencia no pavimento original. 0 mesmo
jd ndo acontece com o asfalto, uma vez aberto, o pavimento fica

com uma cicatriz para sempre, a ndo ser que se remova o restante
do pavimento e ref;aca tudo novamente, opqdo que se torna

i"idvel, devido aos altos custos para sua execugdo. Outra grande
vantagem dos pavimentos em bloquete, 6 que depois de algum
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1.
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I

tempo aparecem fungos e graminhas inseridas entre as juntas.
Estas

col6nias

imperceptiveis

de

para

vegetais

que

muitos,

ai

mats

proliferam

podem

desempenham

ser

func6es

importantes para o meio ambiente como a absorcdo de dgua e
nutrientes; da borracha do desgastes de pneus e res{duos de lonas
de freio dos veiculos que sdo altamente t6xicos. 0 papel exercido

por estas vegeta¢6es contribui diretamente com qualidade da dgua

e consequentemente da via aqudtica. 0 asfalto, embora sendo uma

camada fina, tern o poder de absorver calor durante o pertodo de
insolaqdo. Este calor absorvido 6 liberado para o meio, o qual

pode ser sentido ao andar pelas ruas asfaltadas. 0 pavimento de

asfalto irradiando calor por un born tempo ap6s o sol se par que

1
1
1
1

i
I
1
1
1
1

ul1
I
I
I
I

provoca un maior aquecimento das paredes externas das casas,

I

que consequentemente, acaba liberando parte deste calor para o

1

interior das residencias, causando urn desconforto t6rmico muito

I

grande. "

1

I

Ainda sobre o normativo de regencia, cabe trazer a baila os

dispositivos inerentes ao pretendido certane.

Art. 7°- As licita?6es para a execu€do de obras e para a presta¢do
de servi€os obedecerao ao disposto neste artigo e, em particular, a
seguinte sequencia:
I -projeto bdsico;
11 -projeto executivo;

Ill - execu?do das obras e servicos.

§ 1°- A execucdo de cada etapa sera obrigatoriamente precedida

da conclusdo e aprova?do, pela autoridade competente, dos
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trabalhos relativos ds etapas anteriores, a excegdo do projeto
executivo, o qual poderd ser desenwolvido concomitantemente com

a execucdo das obras e servicos, desde que tamb6m autorizado

pela Administracdo.

/...'

Art. 8QA execucdo das obras e dos servicos deve programar-se,

sempre, em sua totalidade, previstos seus custos atual e final e
considerados os prazos de sua execucdo.

Pardgrofoinico. E

proibido

o

retardamehio

imotivado

da

execu¢do de obra ou servi¢o, ou de suas parcelas, se existente

previsdo orcamentdria para sua execu€do total, salvo insuficiencia
financeira ou comprovado motivo de ordem t6cnica, justificados
em despacho circunstanciado da autoridade a que se ref;ere o art.
26 desta Lei.

Art.10. As obras e servicos poderdo ser executados nas seguintes

(..'
11 -execucdo indireta, nos seguintes regimes:

a) empreitada por preco global;
b) empreitada por preco unitdrio;
(..'

Art. 12. Nos projetos bdsicos e projetos executivos de obras e

servi¢os

serdo

considerados

principalmente

requisitos:

I - seguran¢a;
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11 -funcionalidade e adequaqdo ao interesse ptiblico;

Ill -economia na execucdo, conservaqdo e operacdo;
IV -possibilidade de emprego de mdo-de-obra, materiais,

tecnologia e mat6rias-primas existentes no local para execu¢do,
conserva?do e operacdo;

V -facilidade na execucdo, conserva¢do e opera¢do, sem prejuizo

da durabilidade da obra ou do servico;
VI-ado¢do das normas t6cnicas, de sadde e de seguranca do

trabalho adequadas ;
VII - impacto ambiental.

Observe-se que, a licitagao em comento deve ser no regime de

execugao de empreitada por prego global, conforme consta das minutas de Edital de
Licitagao e de Contrato e, os servigos deverao ser executados de forma indireta, na forma
prevista no art.10, inciso 11, alinea "b", do Estatuto das Licitag6es.

Objetivando sedimentar tal entendimento, observe-se o que ensina o
Professor MARCAL JUSTEN FILHO sobre essa esp6cie de execugao do objeto licitado,

textualmente:

Na empreitada, o terceiro executard a prestacdo (obra ou servi?o)
como clever de fiornecer os materiais necessdrios e arcar com as

despesas

necessdrias

ao

cumprimento

da

presta?do.

A

remuneracdo paga pela Administra¢do amortiza as despesas do
particular e, sup6e-se, permite-lhe arferir urn lucro (diferenqa
entre o valor recebido da Administracdo e as despesas ef;etivadas

para executor a prestacdo). A diferenca entre as modalidades de
empreitada ndo enwolve direta e exclusivamente o valor a ser pago
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ao particular, mas o crit6rio para a apuracdo desse valor. Sendo

t

i
1

por preco global, o contrato definird o valor devido ao particular
tendo em vista a presta¢do em seu todo. Sendo por preco unitdrio,

1\

a prestaqdo devida ao particular sera fixada em juncdo de

1

unidades a serem executadas. Ndo significa que, em urn caso, a

i
i
t
t®

Administracdo contrate o total e, no outro, apenas uma parte. De
regra, o contrato tern urn objeto global, a ser executado pelo

particular. A escolha entre as duas modalidades deriva das

1

caracter{sticas da pr6pria presta¢do. Muitas vezes, 6 impossivel a

1'

contrata?do por preco unitdrio, pois 6 impossivel fracionar o

i
1

objeto contratado em unidades equivalentes. Assim, por exemplo, a

rl

contratagdo de urn jurista para fornecer urn parecer ndo comporta

1
1
1

a modalidade "erxpreitada por pre¢o unitdrio". Se, por6m, o jurista

f;or contratado para fiornecer dez pareceres, seria inimagindrel

fixar sua remuneracdo em juncdo de cada parecer f;ornecido.

r\

1
1

:a
n

Assim, as minutas de Edital e de Contrato estao adequadas ao
regime de empreitada por prego global, guardando consentaneidade com a vigente
legislagao de regencia e a boa doutrina.

Nos autos, consta o Cronograma Fisico-Financeiro de fls.63,

r\
rl

informando que o valor estimado da despesa 6 de R$ 397.362,91 (trezentos e noventa e

e

sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e urn centavos).

n

a

n
n

a
a

Os recursos para custeio sao oriundos do Minist6rio das Cidades
/ Caixa, por meio do Contrato de Repasse n° 845655/2017/2017/MCIDADES/CAIXA,
Processo n° 2654.1038705-60/2017.

®

a
a
a

n
n
A
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2.

Previsao de exist6ncia de recursos orcamentarios

Nenhuma despesa podera ser efetivada sem a existencia de credito

que a comporte ou quando imputada a dotagao organentdria impr6pria.

Esse 6 o entendimento do Tribunal de Contas da Uniao, senao
VeJanos:

Ac6rdao 301/2005 Plendrio
Realize

procedimento

disponibilidade

licitat6rio

somente

orcamentdria para cobrir

quando

a despesa

hoover

a

ser

contratada, indicando no respectivo edital a dota¢do or¢amentdria
que cobrira as mencionadas despesas, nos termos do caput do art.
38 Lei no 8.666/1993.

Constam

dos

autos

indicagao

da

dotagao

e

disponibilidade

orgamentaria as fls.117, emitida pelo Departanento de Contabilidade e ratificada pelo

Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, que sera utilizada para fazer frente as
despesas oriundas da futura contratagao/aquisigao, nos termos do art. 70, §2°, Ill e cczpw/ do
art. 38, da Lei n° 8.666/93, pelo que considero cumprido o requisito de comprovagao de

existencia de recursos orgamentdrios.

3.

Da anflise do Edital e de sua adequacao procedimental

Instrui os autos a Minuta do Edital de Licitagao e seus Anexos. No
que tange a Minuta do Edital e os requisitos legalmente exigidos, a Lei Federal n° 8.666/93

que regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituigao Federal e institui normas para
licitap6es e contratos da Administragao Pdblica, determina no art. 40 quais os requisitos a
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serem observados pela Administrapao Pdblica quando da elaboragao do Edital, os quais
transcrevemos z.# verbz.s..

Art. 40. 0 edital conterd no predmbulo o nalmero de ordem em

s6rie anual, o nome da reparticdo interessada e de seu setor, a
modalidade, o regime de execucdo e o tipo da licita¢do, a mencdo

de que sera regida por esta Lei, o local, dia e hora para
recebimento da documentacdo e proposta, bern como para in{cio

da abertura dos e"elopes, e indicard, obrigatoriamente, o
seguinte,

I -objeto da licitacdo, em descricdo sucinta e clara;

11 - prazo e condic6es para assinatura do contrato ou retirada dos
instrumentos, como previsto no art. 64 desta Lei, para execucdo do

contrato e para entrega do objeto da licitacdo;
Ill -sanc6es para o caso de inadimplemento;
IV -local onde poderd ser examinado e adquirido o projeto bdsico;

V -se hd projeto executivo disponivel na data da publicacdo do
edital de licitacdo e o local onde possa ser examinado e adquirido;

VI - condi¢6es para participa¢do na licitacdo, em conformidade
com os arts. 27 a 31 desta Lei, e fiorma de apresentacdo das
propostas;

VII-crit6rio

para

julgamento,

com

disposic6es

claras

e

meios

de

pardmetros obj etivos ;
VIII-locais,

hordrios

e

c6digos

de

acesso

dos

comunicacdo a distdncia em que serdo fornecidos elemerttos,
irifbrmac6es e esclarecimentos relativos a licitacdo e ds condic6es

para atendimento das obrigaq6es necessdrias ao cumprimento de
seu objeto;
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IX-condig6es

equivalentes

de

pagamento

entre

empresas

brasileiras e estrangeiras, no caso de licita¢6es internacionais;

X-o crit6rio de aceitabilidade dos pre¢os unitdrio e global,

corforme o caso, permitida a fixacdo de pre¢os mdximos e vedados
a fixacdo de precos minimos, crit6rios estatisticos ou faixas de

varia¢do em rela€do a precos de referencia, ressalvado o disposto
nos pardgrofos 1° e 2° do art. 48;

XI - crit6rio de reajuste, que deverd retratar a variacdo ef;etiva do
custo de produ?do, admitida a ado?do de indices espec{ficos ou

setoriais, desde a data prevista para apresenta¢do da proposta, ou
do orgamento a que essa proposta se ref;erir, ate a data do

adimplemertto de cada parcela;
XII - IVETADO)

XIII -limites para pagamento de instalacdo e mobiliza¢do para
execucdo de obras

ou serviqos

que serdo

obrigatoriamente

previstos em separado das demais parcelas, etapas ou taref;as;
XIV -condi¢6es de pagamento, prevendo:

a) prazo de pagamento ndo superior a trinta dias, contado a partir
da data final do periodo de adimplemento de cada parcela;
b)cronograma

de

desembolso

mdrimo

por

per{odo,

em

corformidade com a disponibilidade de recursos financeiros;

c) crit6rio de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos,

desde a data final do per{odo de adimplemento de cada parcela ate
a data do ef;etivo pagamento;
d) compensac6es financeiras e penalizac6es, por eventuais atrasos,
e descontos, por eventuais antecipaq6es de pagamentos ;

e) exigencia de seguros, quando for o caso;
XV -instruc6es e normas para os recursos previstos nesta Lei;
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XVI -condiq6es de recebimento do objeto da licitacdo;
XVII - outras indicac6es espec{ficas ou peculiares da licitacdo.

§ 1°- 0 original do edital deverd ser datado, rubricado em todas as
f;olhas e assinado pela autoridade que o expedir, permanecendo no
processo de licita¢do, e dele extraindo-se c6pias integrais ou

resumidas, para sua divulgacdo e fornecimento aos interessados.
§ 2°- Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:
I-o projeto bdsico e/ou executivo, com todas as suas partes,
desenhos, especificac6es e outros complementos;

11 - orcamento estimado em planilhas de quantitativos e precos
unitdrios;

Ill - a minuta do contrato a ser firmado entre a Administracdo e o
licitante vencedor ;

IV - as especificaq6es complementares e as normas de execucdo
pertinentes a licitaqdo.

0

referido

encontra-se

acompanhado

de

Memorial

descritivo/especificagao t6cnica, planilha orcamentdria, cronograna fisico-financeiro,
mem6ria de calculo, composigao de BDI, responsabilidade t6cnica (estando assinado por
profissional habilitado e com responsabilidade perante seu Conselho de Classe).

Razao pela qual entende que o edital preenche os requisitos
obrigat6rios contidos no art. 40, e respectivos incisos da Lei n° 8.666/93.

4.

Habilitacao

Ressalta-se quanto a habilitapao, o artigo 27, da Lei 8.666/93,

nomeada como

Lei

de

Licitag6es,

disp6e

para fins de habilitapao,
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exclusivamente, documentagao relativa a habilitagao juridica, qualificagao t6cnica,

qualiflcagao econ6mico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e cumprimento do
disposto no inc. XXXIII do art. 7° da Constituigao federal.

I

\
\
I

Ja os artigos 28 a 31 da referida lei apresentam rol taxativo ®revisao
legal #wmerws c/cz#s#s) de toda a documentagao que pode ser exigida para fins de

comprovapao da habilitagao juridica (art. 28), qualificagao tecnica (art. 30), qualificagao
econ6mico-financeira (art. 31) e regularidade fiscal e trabalhista (art. 29).

Dessa maneira, cumpre ressaltar que a Lei 8.666/93 indica rol

taxativo dos docunentos que podem ser exigidos para fins de qualificagao t6cnica, sendo
vedado a Administrapao Pdblica inovar ou exigir documentagao diversa da prevista na Lei,
em observancia ao principio legalidade.

Assim sendo, qualquer documento que nao esteja listado nos artigos
28 a 31, no presente caso, especificanente, o que consta no art. 30 da Lei de Licitag6es,

nao deve ser exigido para fins de habilitagao em licitagao.

A respeito da exigencia de documentos nao listados nos artigos 28 a
31 da Lei de Licitag6es, assim se posicionou o Egr6gio Tribunal de Contas da Uniao em

diversos julgados abaixo colacionados:

-Ac6rddo TCU n° 1203/2011 Plendrio
"Abstenha-se

de

incluir,

nos

editais

de

licitacdo

ou

credenciamento, exigencias de participa¢do ou habilitaqdo t6cnica

comprometedoras, restritivas ou frustrantes do cardter competitivo
do certame, que estabele?am pref;erencias ou distin?6es em relacdo

aos iuteressados e/ou contrdrias aos princ{pios da isonomia, da
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legalidade,

da

competitividade,

da proporcionalidade

e

da

razoabilidade, contrariando as disposig6es dos arts. 3°, §1°, inc.I,
e 30, §1°, da Lei 8.666/1993."

-AC6RDAO TCU N° 2864/2008 Plendrio
"Ndo inclua nos editais de licitacdo exigencias ndo previstas em

lei ou irrelevantes para a verifica¢do da qualificacdo t6cnica das
licitantes em obediGncia ao art. 3°, § 1°,I, da Lei n° 8.666/1993."

ao

exigir

Certiddo

Negativa

de

condena¢do

em

processo

disciplinar expedido pela OAB.

A16m de ferir o principio da Legalidade, os itens ora guerreados

tanbem desrespeitan o principio da Isonomia. Assim, ressaltanos a necessidade de nao
incluir nos editais exigencias nao previstas em lei.

Esta PGM nao encontrou no Edital exigencias na habilitapao que

poderiam frustrar a concorrencia ou impedir a participagao de empresas na disputa do
certane. Todas as exigencias sao razoaveis dentro dos crit6rios legais.

5.

Da anflise do contrato

Segundo o artigo 55 da Lei na 8.666/93, que rege as clausulas

necessarias dos contratos administrativos, temos:

Art. 55. Sdo cldusulas necessdrias em todo contrato as que
estabelecam:

I -o objeto e seus elementos caracteristicos;

11 -o regime de execucdo ou a f;orma de f;ornecimento;
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I
Ill - o preco e as condic6es de pagamento, os crit6rios, data-base e

periodicidade

atualizaqdo

do

reajustamento

monetdria

entre

a

de

data

preqos,

do

os

crit6rios

adimplemento

de

das

obrigac6es e a do Ofetivo pagamento;
IV - os prazos de in{cio de etapas de execu¢do, de conclusdo, de

entrega, de observa¢do e de recebimento definitivo, conforme o
Caso;

V-o cr6dito pelo qual correrd a despesa, com a indicacdo da

classifica¢do funcional programdtica e da categoria econ6mica;

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execuqdo,
quando exigidas ;
VII -os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades
cabiveis e os valores das multas;
VIII -os casos de rescisdo;

IX - o reconhecimento dos direitos da Administracdo, em caso de
rescisdo administrativa prevista no art. 77 desta Lei;

X -as condic6es de importaqdo, a data e a taxa de c&mbio para

co"ersdo, quando f;or o caso;
XI-a vinculacdo ao edital de licita¢do ou ao termo que a
dispensou ou a inexigiu, ao convite e a proposta do licitante
vencedor;

XII - a legisla?do aplicdrel a execu?do do contrato e especialmente
aos casos omissos;

XIII-a obrigacdo do contratado de manter, durante toda a
execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigaq6es por

ele assumidas, todas as condi¢6es de habilita¢do e qualifica¢do
exigidas na licitaqdo.
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Quanto a minuta do contrato junto ao edital e levando em conta o
que reza o art. 55 da Lei n° 8.666/93, vislumbra-se que a minuta de contrato contempla

regularmente os preceitos normativos, nao merecendo quaisquer considerag6es.

Por fim, cumpre ressaltar que verifica-se a obediencia do edital as
disposig6es da Lei Complementar n° 123/2006, com as alterag6es da Lei Complementar n.°

147/2014,

as quais estabelecem tratamento

diferenciado para a participapao

das

microempresas e empresas de pequeno porte.

Ill - DA CONCLUSAO

Frente a analise dos documentos ate o momento constantes nos

autos, e tendo sido atendido o disciplinamento consignado em lei, referimos que foran
respeitados os aspectos formais da fase intema do presente processo licitat6rio, razao pela

qual esta Procuradoria OPINA pela aprovagao do referido edital e possibilidade de

prosseguimento do feito, desde que entenda conveniente e oportuno a Administragao
Pdblica Municipal.

Oportunanente, recomenda-se que todos os documentos deverao
seguir tendo todas as suas paginas numeradas sequencialmente e rubricadas, e todos os atos
processuais subsequentes devem ser produzidos por escrito, com data e local de sua

realizagao e assinatura da autoridade responsavel.

Atentar para o cumprimento dos requisitos da publicidade atendendo
aos prazos estabelecidos na Lei n° 10.520/2002 e Lei n° 8.666/96, bern como, a inclusao no

SACOP dos elementos de fiscalizapao, em respeito a Instrugao Normativa TCE/MA n°
34/2014, alterada pela IN TCE/MA n° 36/2015 .
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Encaninha-se os autos ao Procurador Geral do Municipio para sua
analise, corregao, apontamentos, supress6es ou aprovagao caso assim entenda.

S.in.j e o nosso parecer conclusivo, o qual se submete a apreciagao

da autoridade superior.

Parecer emitido em 18 (dez_9ito) laudas.

Pago do Lumiar/MA,16 de setembro de 2019.

Pagina 18 de 18
Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar
Praca da Matriz, s/n9, Centro, Cep 65.130-000, Paco do Lumiar, Maranh5o, Brasil

CNPJ n9 06.003.636/0001-73 Home page: www.pacodolumiar.rna.gov.br
E-mail: gabinete@p_acodolurr|i_ar.rna.gov.br -Telefone: (98) 2016-7782

Y~` t .`
.\,

\

ESTAl)O I)0 MARANI~If-\O
MUNIcipIO I)E PACO DO LUMIAR

PORTARIA N° 1297 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019

Dispt`}e sobi.a a NONE:1C£O do Slibprociira{lor dci
Pr(3curcldoi.iu

Gel.cil

ilo

iMtl.icipio

lie

Pti¢o

{l(i

Liimiai./MA.

0 ,PREFEIT0 MUNICIPAL DE PAC0 D0 LUMIAR, Estado do Maran}i£`io, Ilo u`So dc suas
atribuig6es legais, que lhe confere a Lei Orgcinica do Munici'pio: e com fulci.o na Lei Municipal
n° 481 /2013 ,

RESOLVE:

Art. 1a NOMEAR NELSONAIRON MARQUES VIANA inscrito no cadastro de I.'essctas
F\i'sicas -CPF n° 003.797.103~40 pal.a €xcrcer o cargo ccmlissionado de SUBPROCURADOR

da Procuradoria Geral do Municipio de Pa¢o do Lumiar.

Art.2n -Est€i portaria entrara em vigoi. na data de siia assinatura, revogando-se as disposi¢6es

em contrdlio.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE F, CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEIT0 DE PACO I)0 LUMIAR, ESTAD0 DO MARANHAO, AOS
DEZESSEIS I)IAS D0 MES DE SETEMBR0 DO AN0 DE 2019.

ELAinAsii^.kyE]%
Prefei[a Municipa] em Exel.cicio

PMPL-iviA

EMBRANCO

\

GABINETE DA PREFEITA DE PACO DO LUMIAR, ESTADO DO
MARANHAO, AOS SETE DIAS DO MES DE AGOSTO DO ANO
DE 2019.

MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO
Prefeita Municipal

revogando-se as disposig6es em contrario.

Publique-se, registrece e cumprA€e.
GABINETE DA PREFEITA DE PACO DO LUMIAR, ESTAD0 DO
MARANHAO, AOS SETE DIAS DO MES DE AGOSTO DO ANO
DE 2019.

MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO

PORTARIAS
Prefeita Municipal

PORTARIA N° 848 DE 07 DE AGOSTO DE 2019

Disp6e sobre a NOMEACAO do SUBPROCURADOR DE
RELACAO TRABALHISTA DE RECURSOS HUMANO do
Municipio de PaGo do Lumiar/MA.

a

iprefeitA Municipal de Paeo do Lumiar, Estado do Maranhao,
!jso de suas atribuie6es legais, que lhe confere a Lei Organica

PORTARIAS
PORTARIA N° 850 DE 07 DE AGOSTO DE 2019

Disp6e sabre a NOMEACAO do ASSESSOR JURIDICO da
Procuradoria Geral Municipio de Pago do Lumiar/MA.

ao Municipio, e com fulcro na Lei Municipal n° 481/2013,

RESOLVE:

A PrefeitA Municipal de Paco do Lumiar, Estado do Maranhao,
no uso de suas atribui96es legais, que lhe confere a Lei Organica
do Municipio, e com fulcro na Lei Municipal n° 481/2013,

Art.1° NOMEAR RAFAEL ROMANO ALMEIDA inscrito no

Cadastro de Pessoas Ffsicas -CPF n° 992.220.513-00 para
exercer o cargo em comissao de SUBPROCURADOR DE

RESOLVE:

RELACAO TRABALHISTA DE RECURSOS HUMANOS, vinculado
a Procuradoria Geral do Municipio de Pa9o do Lumiar.

Art.1° NOMEAR GESSYANE RODRIGUES COSTA inscrito no
Cadastro de Pessoas Fisicas -CPF n° 045.103.753-79 para
exercer o cargo em comissao de ASSESSOR JURIDICO,
simbologia DAS-Ill vinculado a Procuradoria Geral do Municfpio de
Paco do Lumiar.
Art.2° - Esta portaria entrara em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposic6es em contrario.

Art.2° -Esta portaria entrara em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposi96es em contrario.

Publique¢e, registre¢o e cumprAce.
GABINETE DA PREFEITA DE PAC0 D0 LUMIAR, ESTADO DO
MARANHAO, AOS SETE DIAS DO MES DE AGOSTO DO ANO

Publique-se, regjstre-se e cumprA¢e.

DE 2019.

lvIARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO

GABINETE DA PREFEITA DE PAC0 DO LUMIAR, ESTADO DO
MARANHAO, AOS SETE DIAS DO MES DE AGOSTO DO ANO
DE 2019.

nfeita Municipal
MARIA PAULA AZEVED0 DESTERRO

PORTARIAS

Prefeita Municipal

PORTARIA N° 849 DE 07 DE AGOSTO DE 2019

PORTARIAS
D.Isp6e sabre a NOMEACAO do ASSESSPP..J.URIDICO da
Procuradoria Geral Municipio de Paco do Lumiar/MA.

A PrefeitA Municipal de Paco do Lumiar, Estado do Maranhao,
no uso de suas atribuic6es legais, que lhe confere a Lei Organica
do Municfpio, e com fulcro na Lei Municipal n° 481/2013,

RESOLVE:

PORTARIA N° 852 DE 07 DE AGOSTO DE 2019

Disp6e sobre a NOMEAQAO do ASSESSOR J_URIDICO da
Procuradoria Geral Municlpio de Pa?o do Lumiar/MA.

A PrefeitA Municipal de Paco do Lumiar, Estado do Maranhao,
no uso de suas atribuie6es legais, que lhe confere a Lei Organica
do Municipio, e com fulcro na Lei Municipal n° 481/2013,

Art.1° NOMEAR NELSONAIRON MARQUES VIANA inscrito no

Cadastro de Pessoas Fisicas -CPF n° 003.797.103-40 para
exercer o cargo em comissao de ASSESSOR JURIDICO,
simbologia DAS-Ill vinculado a Procuradoria Geral do Municipio de
Paeo do Lumiar.

Este documento pode ser verificado no endereap eletr6nico
http:/twww.pacodolumiar.rna.gov.br/diariooficial, c6digo: DOM420820194211

RESOLVE:
Art.1° NOMEAR NUBIA ANTONIETA ALMEIDA CARNEIRO

inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas -CPF n° 021.864.693-32
Documento assinado digitalmente conforme MP no -2.200-2 de
24/08/2001, que institui a lnfraestrutura de Chaves Pdblicas
Brasileira -lcp-Brasil.

Diario Oficial do Municipio
lNSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N° 695/2017

Prape Nossa Senhora da Luz,Centro, 01
CEP: 65130-000 -Paeo do Lumiar-MA
±nyw.pacodolumiar.rna.gov.br

Maria Paula Azevedo Desterro
Prefeita em Exercicio

Luis Carlos Aradjo Saraiva Sobrinho
Procurador Geral do Municipio

DIAGRAMACAO, PuBLICACAO E CERTIFICACAO DIGITAL
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