ESTAD0 DA BAHIA
CNPJ 13.654.413/0001 -31

Baian6polis, 27 de Abril de 2021.

Ao: Sr. Presidente da Comissao Permanente de Licitagao,

ATT. Tecio de Andrade Bezerra
Ref: Parecer |urfdico. Processo Administrativo n° 069/2021

Sr. Presidente,

Em atengao a solicitag5o de V. Sa. No que se refere a emissao de parecer jurfdico referente as
Minutas do Contrato e do Edital de licita9ao e seus anexos, referente ao Pregao Eletr6nico NQ

004/2021, registrado nesta Prefeitura Municipal sob o processo administrativo n° 069/2021 e ID
BANC0 DO BRASIL NQ: 867895, temos a informar o seguinte:

Procedemos a analise criteriosa das Minutas do Edital, Anexos e do Contrato, que t6m por objeto a

contratagao de pessoa juridica para o fomecimento de teste rapido para o enfrentamento
ao covid-19. Ao custo total estimado de R$ 534.450,00 (quinhentos e trinta e quatro nil

quatrocentos e cinquenta reais).
Segundo o Decreto Federal 10.024/2019, a Lei Federal 10.520/2002 e a Lei de Licita¢6es e

Contratos Administrativos, que veio regulamentar o art. 37, inciso XXI, da Constituig5o Federal,

estabelecendo normas gerais sobre licitag6es e contratos administrativos pertinentes a obras,
servi9os, inclusive de publicidade, compras, alienac6es e loca¢6es no ambito dos Poderes da

Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios, temos a considerar o seguinte:

Existem recursos orgamentarios suficientes para custear as despesas, bern como o objeto a ser

licitado esta adequadamente caracterizado, atendendo ao que estabelece o Decreto Federal
10.024/2019, a Lei 10.520/2002 e o art.14 da Lei 8666/93.

Os valores estimados para a contrata9ao t6m referencial com os praticados no mercado, no ambito
do Municipio de Baian6polis e Regiao, atendendo aos Art.15 do Decreto Federal 10.024/2019, e

ao art. 15, inciso V, da Lei 8.666/93, podendo o processo ser realizado atraves de Pregao
Eletr6nico.

0 Edital esta devidamente caracterizado, contendo o none da reparti9ao interessada, o ntimero de
ordem, a modalidade, o regime de execu9ao e o tipo da licitagao, o local, dia e hora para realizagao

do procedimento, atendendo ao que estabelece o art. 3,I, da Lei n° 10.520/02, o art. 21 e 22 do
Decreto Federal 10.024/2019 e subsidiariamente com o art. 40 da Lei 8.666/93, bern como:
•

Objeto da licitagao, em descrigao sucinta e clara;

I

Prazo e condig6es para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos;

•

San96es para o caso de inadimplemento;

-

Local onde podera serexaminado e adquirido edital e seus anexos;
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I

Condig6es para participag5o na licitagao, em conformidade com os arts. 9, 10, 11 e 19 do

Decreto Federal 10.024/2019 e arts. 27 a 31 da Lei 8.666/93, e forma de apresentagao das
-

propostas;
Crit6rio para julgamento das propostas;

I

Aescolha da modalidade esta de acordo com o art.1° do Decreto Federal 10.024/2019;

•

Locals, horarios em que serao fornecidos elementos, informag6es e esclarecimentos relativos a

licitagao e as condig6es para atendimento das obrigac6es necessarias ao cumprimento de seu
objeto;

-

Crit6rio de aceitabilidade dos pregos por lote;

-

Crit6rio de reajuste;

I

Condig6es depagamento, prevendo:

a) prazo de pagamento;
b) crit6rio de atualizagao financeira dos valores a serem pagos;
c) compensag6es financeiras e penalizag5es por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais

antecipag6es de pagamentos;
-

Instrug6es e normas para os recursos;

-

Condi96es de recebimento do objeto;

I

Orgamento estimado para aquisigao dos materiais;

-

Minuta do contrato a ser firmado com o licitantevencedor.

No que se refere a ``minuta do contrato" a ser firmado entre a Administragao e o licitante vencedor

apresentado em anexo ao Edital, constatamos que este redne as clausulas necessarias indicadas
no art. 55 da Lei 8.666/93, sendo:

•

O objeto e seus elementos caracterfsticos;

-

O regime de execugao ou a forma de fornecimento;

I

0 prego e as condi¢6es de pagamento, os crit6rios, data-base e periodicidade do reajustamento

de pregos, os crit6rios de atualizagao monetaria entre a data do adimplemento das obrigag5es
e a do efetivo pagamento;
I

0 cr6dito pelo qual correra a despesa, com a indica9ao da classificagao funcional programatica
e da categoria econ6mica;

I

Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabiveis e os valores das multas;

-

Oscasosderescisao;

I

0 reconhecimento dos direitos da Administra9ao nos casos estabelecidos no Art. 77 da Lei
8.666/93;

-

Vincula9ao ao edital de licitagao;

-

A legislagao aplicavel a execugao do contrato;

Pra9a Municipal, n° 10 -Centro -Baian6polis -Bahia.
Fone / fax: 77 -3617-2116

Processo: 15997e21 - Doc. 554 - Documento Assinado Digitalmente por: JANDIRA SOARES SILVA XAVIER - 28/06/2021 11:25:01
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28896d22-0b79-43e7-a257-5ed31457f908

PREFEITUPIA MUNICIPAL DE BAIAN6POLIS

ESTADO DA BAHIA
CNPJ 13.654.413/0001-31

•

Obrigagao do contratado de manter, durante toda a execug5o do contrato, em compatibilidade
com as obrigag6es por ele assumidas, todas as condig6es de habilitagao e qualificagao exigidas
na licita9ao;

-

Indicagao do foro da sede da Administragao para dirimir qualquer questao contratual;

Chegamos a conclusao de que o Edital e Minuta do Contrato se encontram em conformidade com
as Leis Decreto Federal 10.024/2019, Lei 8.666/93 e 10,520/02, e demais normas peltinentes,

devendo o original de o edital ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pelo Pregoeiro.

Logo, nada mais havendo a acrescer ou a modificar, em atendimento ao disposto no Art. 38,
paragrafo dnico da Lei nQ 8.666/93 e suas alterag6es posteriores, aprovamos o procedimento para
publica¢ao, com a consequente definicao da data para abertura das propostas e inicio da fase
externa da licitagao.

Salvo melhor jufzo, 6 o parecer.
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