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PREGÃO ELETRÔNICO – Protocolo administrativo  – SEI n.º 32540/2020 

ASSUNTO: ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL  

REQUERENTE: EURICA TAQUES GUIMARÃES  

 

PARECER Nº 081/2020  

 

Trata o presente protocolado de solicitação para 

abertura de procedimento licitatório, sob a modalidade de pregão eletrônico do 

tipo menor preço unitário do item cujo objeto é a contratação de empresa 

especializada em fornecimento de pneus para frota de veículos da Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte. 

 

Elaborada a minuta do edital, a mesma foi 

encaminhada para análise preliminar em atendimento ao disposto no parágrafo 

único do artigo 38 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

É o relatório. 

 

Análise da minuta, observando-se os critérios do art. 

40 da Lei n.º 8.666/93, abstendo-se de qualquer verificação técnica quanto ao 

objeto, bem como sobre a oportunidade, conveniência e necessidade da presente 

contratação. 

 

1 – O objeto da licitação se encontra especificado em 

08 (oito) lotes, contendo a quantidade valor unitário e total de cada item, sendo 

fixado para este pregão o valor máximo de R$ 67.878,86 (sessenta e sete mil, 

oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos). 

 

2 – As requisições foram juntadas às fls. 05/10 do 

anexo 0586275. 

 

3 – A dotação orçamentária foi informada pelo setor de 

contabilidade em cota às fls. 03/verso do anexo 0586275.  
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4 – As demais cláusulas da minuta apresentada e os 

documentos anexos, estão em conformidade com as determinações das Leis 

Federais n.º 8.666/93 e 10.520/02 e do Decreto Federal n.º 3.555/2000, 

ressaltando ainda que os demais atos preparatórios foram realizados. 

 

Todavia, deixamos claro que não se analisa no 

presente parecer a qualidade nem a necessidade do pedido em tela, pois, tarefa 

exclusiva daquele que elabora o projeto básico e se responsabiliza pelas 

informações ali prestadas, sendo o mesmo documento público, com presunção de 

veracidade no qual nos baseamos para emitir a presente opinião. 

 

Por oportuno e necessário, considerando-se as 

condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral, alertamos a 

administração desta Autarquia, a necessidade de serem observadas as 

disposições da Lei Federal n.º 9504/97(Lei Eleitoral), da Lei Complementar n.º 

101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal); da Resolução n.º 23.606/2019 do 

Tribunal Superior Eleitoral e ainda eventuais Instruções Normativas expedidas 

pela Controladoria Geral do Município referente ao pleito eleitoral do ano de 2020. 

. 

Especificamente quanto ao procedimento licitatório, 

destaca-se que a LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em seu art. 42, 

dispõe: 

Art. 42 - É vedado ao titular de Poder ou órgão referido 

no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu 

mandato, contrair obrigação de despesa que não possa 

ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha 

parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que 

haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 

 

Diante do exposto, é vedado ao administrador a 

contratação de bens e/ou serviços, cujas despesas excedam seu mandato num 

período de 08 (oito) meses que antecedem as eleições, sem que haja suficiente 
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disponibilidade de caixa, motivo pelo qual recomendo manifestação do 

Departamento Financeiro quanto ao atendimento do dispositivo legal citado. 

 

Preenchidos os requisitos legais, e, atendidas as 

ressalvas apontadas, poderá, após ciência e determinação de parte da 

presidência desta Autarquia, iniciar-se a fase externa do procedimento licitatório. 

 

É o Parecer. 

 

AMTT, em 08 de junho de 2020. 

 

Márcia Gomes Guimarães 

Procuradora Municipal 

OAB/PR 17.151 

 


