
 

                                                   MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ 

                   Poder Executivo 

PARECER JURÍDICO s/n° - 2017 
 

Interessado Município de Santa Bárbara do Pará 

Licitação Pregão Presencial nº 9/2017-... – CPL/PMSBP 

Objeto 

Serviço de mecânica, elétrica, funilaria, pintura, capotaria, vidraçaria, 
com fornecimento de peças e materiais, objetivando a manutenção 
preventiva e corretiva dos veículos automotores e maquinário em 

geral da frota oficial do Município de Santa Bárbara do Pará. 
Apoio Jurídico Sebastião Maia  

Data 06 de junho de 2017 

 

 

 Tratam os autos de processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 9/2017-...–

CPL/PMSBP, remetido para análise desta Assessoria em obediência ao disposto no parágrafo 

único do art. 38, da Lei 8666/93, que visa a aquisição de serviço de mecânica, elétrica, funila-

ria, pintura, capotaria, vidraçaria, com fornecimento de peças e materiais, objetivando a manu-

tenção preventiva e corretiva dos veículos automotores e maquinário em geral da frota oficial 

do Município de Santa Bárbara do Pará. 

 A minuta do edital de licitação indica em seu preambulo a repartição interessada, a mo-

dalidade, o regime de execução, o tipo de licitação, dia, local e hora em que serão abertos os 

envelopes de habilitação e propostas, indica também seu objetivo; estipula as condições para a 

participação dos licitantes em conformidade com os arts. 27 a 31 da Lei de licitações e por fim, 

utiliza disposições claras e parâmetros objetivos como critérios para julgamento da licitação. 

 A minuta do contrato apresenta cláusulas essenciais tais como: origem do contrato; da 

legislação; do objeto; do regime de execução; do preço e da garantia dos produtos/serviços; 

das condições de Pagamento; do critério de reajustamento; da dotação orçamentária; das obri-

gações da contratante e da contratada; da responsabilidade; das penalidades; os casos de 

rescisão; da vigência do contrato; da administração do contrato; da publicação; do foro. 

 Assim, opinamos favoravelmente pela aprovação das minutas do edital e contrato cons-

tante do processo de Pregão Presencial nº 9/2017-...–CPL/PMSBP por estar de acordo com os 

normativos das Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93 com alterações. 

 É o parecer, s.m.j. 

 Santa Bárbara do Pará, 06 de junho de 2017. 
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