
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PIAUI
CNPJ: 06.554.810/0001-76.

Av. Presidente Vargas, S/N - Centro
CEP: 64.430-000 -Sao Pedro do Piauf

Fone: (86) 3280-1549

SAO PEDRO DO PIAui-PI, 05 de dezembro de 2017.

Ao Sr.
ALEXANDRE DE ALMEIDA MARTINS LIMA
Pregoeiro

Contratagao   de   empresa   para   Contratacao   de
empresa  para  aquisigao  de  pe9as  especfficas  e
acess6rios   para   CACAMBA   IVECO   260E28
(Lote  I)  e  prestapao  de  servi9os  especificos  de
retffica  e  mecanicos  para  CACAMBA  IVECO
260E28    0.ote    11).    Despesa    que    se    Realiza
Mediante     Licitagao.     Elaborapao     de     Edital.
Analise   Juridica   e   Aprovagao   do   Instrumento
Convocat6rio.

I - RELAT6RIO

Vieram os autos do processo para emissao de analise e aprovapao jurfdica do Edital e
seus anexos, o que recebemos com o fim de apresentar orientag6es t6cnicas a luz das leis n°
8.666/93 e  10.520/02.

Verifica-se  que  ha  solicitagao  da  Secretdria  Municipal  de  Administrapao  para  o
Contrata9ao  de  empresa para  aquisi9ao  de  pecas  especificas  e  acess6rios  para CACAMBA
IVECO  260E28  (Lote  I)  e  prestapao  de  servigos  especfflcos  de  retffica  e  mecanicos  para
CACAMBA IVECO 260E28 (Lote 11).

Registra-se que estao presentes mos autos  descrigao dos produtos a serem  adquiridos,
juntada do ato de designapao  do pregoeiro e a autorizapao da autoridade competente para a
realizapao dos Procedimentos Licitat6rios.

Estes sao os elementos e fatos presentes nos autos.

Passemos   as   considerag6es   legais   sobre   a   aquisicao   de   bens   e   servigos   pela
Infraestrutura Pdblica a lur da Constituigao Federal e das leis n° 8.666/93 e  10.520/02 e suas
alterap6es.

|I-FUNDAMENTACAiQ

De  acordo  com  o  encontrado  mos  autos,  a  presente  licitapao  esta de  acordo  com  as
exigencias da Lei do Pregao, veja-se:

Art.1°    Pare   aquisicao   de   bense   servicos
comuns,   podera   ser  adotada   a   licita¢ao   na
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moda]idade  de  pregao,  que  serf  regida  por
esta Lei.

Pardgrafo    tinico.      Consideram-se     bens    e
servicos  comuns,  para  os  fins  e  efeitos  deste
artigo, aque]es cujos padr6es de desempenho e
qua]idade possam  ser objetivamente def]nidos
pe[o  edita],  por  meio  de  especif]cac6es  usuais
no mercado.

Assim,  a escolha da modalidade licitat6ria pela Comissao Permanente de Licitag5es e
perfeitamente adequada.

Como ja  constatado  neste  parecer,  a  fase  intema  esta  devidamente  instruida  com  a
juntada do ato de designagao dos pregoeiros e autorizapao da autoridade competente para a
realizapao dos Procedimentos Licitat6rios.

Acerca das clausulas constantes no edital e na minuta contratual ambas encontram-se
em perfeita harmonia com as disposig6es das Leis 8.666/93 e  10.520/02.

Ill - CONCLUSAO

Frente aos fatos acima esposados pugna pela aprovapao do presente procedimento.

Eis o parecer, SMJ.

TEngwi#         ito       es
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