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Troto-se de consulto reolizodo pelo Secretorio Municipol de

lnfroestruturo, notodomente ocerco do regulor otendimento oos preceitos

e exigêncios normolivos no ADESÃO - PROCESSO CARONA N" 001/201&c,

devidomente outorizodo pelo consulente, o quol opresento como objelo o

Adesõo o AquisiçÕo de Moteriois elétrico destinodos à lluminoçôo Público,

poro otender os necessidodes do Coordenodorio Municipol de lluminoçõo

Público do Município de ltoitubo/PA, medionte ADESÃO À efn Oe REGISTRO

DE pREÇOS N. 087/20,l8 celebrodo em deconêncio do certome licitotório

modolidode Pregõo Presenciol, Processo no 2018011875, promovido pelo

Prefeituro Municlpol de Trindode/GO. Desto Íormo, e em otençõo oo

dispositivo previsto no ortigo 38, inciso Vl do Lei 8.666193, ollerodo e

consolidodo, monifestomos porecer jurídico pertinente oo ossunto nos

termos que seguem:

O Secretório Municipol de InÍroestruturo do Municí

Itoitubo necessito odquirir moteriol elétrico desÍinodo o monuten

iluminoçõo público, poro o perfeito cumprimento dos funções instituci

ode
odo

PARECER JURíDICO/DICOM/PMI/ 20I 8

ADESÃO - PROCESSO CARONA N" 001/2018-c
ónoÃo GERENcIADOR: Prefeituro Municipol de Trindode/Go
ORIGEM: Pre õo Presenciol n" 201B0l 175

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 08712018

UNIDADE GESTORA ADERENTE: SEMINFRA

lnÍroestruturo de ltoitubo/PA
Secretorio Municipol de

do Coordenodorio Municipol de lluminoçÕo PÚblico'
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Como se sobe, o ortigo l5 do Lei Nocionol N" 8'óóó193, prevê

o possibilidode dos demois órgÔos do odministroÇõo pÚblico que nÔo

tenhom porticipodo do Regisiro de Preços fozerem uso dos otos ió

celebrodos, duronte o suo vigêncio, no condiçÔo de órgõo oderente'

medionle prévio consulto oo órgÔo gerenciodor, desde que devidomente

comprovodo o vontogem.

Troto-se, pois, do figuro do "CARONA", lorgomente ulilizodo

nos dios otuois, que propicio umo moior celeridode e um melhor

oproveitomento dos recursos pÚblicos, eis que reduz o custo e o lempo nos

controtoçôes, sem prescindir do reolizoçôo de procedimenio licitotório

prévio.

É cediço que poro o volidode e eficócio do extensÕo do oto

de registro de preços oos órgÕos nÔo porticipontes é necessório o

preenchimento de umo série de requisitos, o sober:

l- existêncio de licitoçÕo onterior, em decorrêncio do quol Íoi

celebrodo oto de regisiro de preços;

2- inÍeresse do órgõo oderente em utilizor o oto celebrodo;

3 ovolioçõo em processo proprio de que os preços e

condiçôes do oto de registro sôo voniojosos (foto que pode ser re el do

otrovés de simples Pesquiso);

4- prévio consulto e onuêncio do órgÕo gerenciodor

utilizoçÕo do oto;
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5- indicoçõo pelo orgÕo gerenciodor dos possíveis

fornecedores;

ó- consulto e oceitoçõo pelo fornecedor do controtoçõo

pretendido, montidos os mesmos condições do registro'

Com efeito, todos estes requisitos estÕo evidenciodos de

modo cristolino no normotizoçÔo municipol, e sÕo indispensóveis o quolquer

procedimenlo desto noturezo, de formo que regulom o otuoçõo pÚblico

visondo obter o melhor desempenho possível poro o odministroçôo'

ln cosu, em onólise ponorômico dos outos odminisÍotivos,

constoto-se o observÔncio destes ditomes orientodores em todo o

procedimento reolizodo, inexistindo vÍcios ou nulidodes que pudessem

moculor o feito em seu modus operondi, tronscorrendo o referido processo

de Íormo oporentemente regulor e em conformidode oo

regulomentormente exigido.

Por isso exposto, preenchidos os formolidodes normotivos e

observodos os odequodos procedimentos odministrotivos, nõo hó objeçõo

jurídico o ser opontodo no procedimenlo de ADESÃO - PROCESSO CARONA

N. O0l/20]8-c, celebrodo em deconêncio do certome licitotório

modolidode PregÕo Presenciol N' 201801 175, onde o(s) EmPr o (s)

COMERCIAL J TEODORO LTDA - EPP, CONSTRUTORA SÃO BENTO LIDA

ELETRICA CIDADE LTDA, ELÉTRICA LUZ COMÉRCIO E MATERIAIS EL

LTDA - EPP, M M v M coMÉRclo DESERVIÇOS EIRELI -ME e V M DA o
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COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, forom declorodos vencedoros em seus

respecÍivos itens, beneficiórios do registro e pretenso controÍodo.

Este é o Porecer, solvo melhor juízo.

ITA - P A, 27 de Novembro de 20'l B.B

Ate isto uso

Procur or Ju u nicipol

OAB/PA n" .964
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