ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE
ASSESSORIA JURIDICA
Parecer numero: 199/2022
PARECER JIIRIDICO
EMENTA: MINUTA DE EDITAL DE LICITAcAO,
NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL PARA
DE
CONTRATAcAO
EMPRESAS
PARA
FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
MATERIAIS
PARA
ATENDER
E
AS
NECESSIDADES DA ESCOLA DE MUSICA
TENENTE REGINO E DA BANDA DE MUSICA
SANTA CECILIA, DESTE MUNICIPIO DE PEIXE —
TO
A comissao de licitagao encaminhou minuta de edital, na modalidade pregao presencial, para a
contratacao de empresas para fornecimento de instrumentos musicais a materiais para atender as
necessidades daEscola de Musica Tenente Regino a da Banda de Musica Santa Cecilia, deste Municipio de

A licitacao na modalidade de Pregao Presencial destina-se

a

Peixe — TO
aquisigao de bens a servipos

comuns, nele nao ha limites de valor estimado da contratagao, sendo licitagao de Menor Prepo por Item,
alem de concentrar todos os atos em uma unica sessao, conjugando propostas escritas a os lances durante
a sessao, e, por fim, mas nao menos importante, possibilita a negociapao entre o pregoeiro e o proponente
que ofertou o menor prepo, o que torna o procedimento muito celere a economico para o municipio.
Propicia, ainda, para a Administragao os seguintes beneficios: a) economia, pois busca a
melhor proposta de prepo o que gera economia financeira; b) desburocratizagao do procedimento
a

licitatorio; e, c) rapidez, pois a licitagao mais rapida a dinamica assim Como as contratagoes.
Art. 4°. A fase extema do pregao sera iniciada com a convocagao dos interessados
e observara as seguintes regras: (...) X — para julgamento a classificapao das
propostas, sera adotado o criterio de menor preco, observados os prazos maximos
para fornecimento, as especificacao tecnicas a parametros minimos de

Assim, temos que o certame podera ser formalizado sob a modalidade

ja

desemprenho a qualidade definidos no edital;
referida, PREGAO
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PRESENCIAL, do tipo MENOR PRE~O POR ITEM, possibilitando assim uma major participagao das
licitantes interessadas, devendo-se tomar como parametro a minuta de instrumento convocatorjo acostado
ao processo.
Observo ajnda, que o edital encartado aos autos atende ao que determina o art. 40 da Lei n°
8.666/93 trazendo no seu preambulo o ntrnero de ordem, a secretaria interessada, a sua modaljdade, o
tipo de licitagao, bem como a mengao de que o procedimento sera regido pelas Leis no 8.666/93 e
10.520/2002. Alem, e claro, do local, dia e horariopara recebimento dos documentos a propostas de
prego.
Por todo o exposto opinamos, pela aprovagao da minuta do edital e FAVORAVELMENTE
pela possibilidade de realizacao do presente processo licitatorio, tendo em vista a fundamentacao fatica e
legal apresentada ao longo deste parecer.
E o parecer, salvo melhor jujzo.
Peixe-TO 20/09/2022
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