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Estado do Piauí.
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REFERÊNCI A: PROC ESSO DIJ INL-,XI(; I BI t,IDA DtJ N" O I OI2O 18.

ADMINTSTRATTVO. LICITAÇÃO.
rNtixtGtBrLrDADE. coNTRAI"AÇÃO DE EMpRESA
PARA AQL]rSrÇÃO Dtj MATFjRTATS PEDAGOGTCOS
L PARADIDÁTICOS PARA EDUCAÇÃO INF'AN'TIL F,

ENSINO I-'UNDAMENTAL. COM RECURSOS
ORILJNDOS DO FUNDEF para o Município de
Beneditinos- I'}l.

Exnro. Sr'. Prefeito Municipal

O Gabinete do lrref-eito. em atendimento ao que dispõe a Lei no 8.666193.
submete à arpreciação desla Assessoria o procedimento administrativo, que culminou na
Inexigibilidade do processo licitatório para CONTRA'I-AÇÃO DU EMPITESA PARA
AQLIISIç'Ã() DE MA |EI{tAIS PIIDAGOGrCOS E PARADIDATTCOS Pz\t{A
EDUCAÇÃO INF'AN'I'IL t1 ENSINO tTUNDAMENTAI-. C]OM RIICLrRSOS ORIUNDOS
D() FTJNI)IIF. reÍ-crentes à oricntação lcgal ao Municipio. nos termos do ar1. 25, I, toclos dcr

diploma legal acirna citado.

Dos autos dp processo. constaln todos os documentos requeridos pela lei
n" 8.666/93. sut'icientes para desencadear regularmente o procedimento.

E o relatório. passarnos a opinar.

O procedin-rcnto adnrinistrativo cm análise seguiu toclos os requisitos

fbrmais e rnateriais previstr,rs em lei. inclusir,'e em relação ao que dispõe o Art. 26, em seu

Parágrafb Unico. da Lei n" 8.(166193.

ConÍbrme as características dos materiais ob.ieto deste procedirnento. a

Comissão veriÍicou que se enquadra no rol do artigo 2-5. inciso I. da Lei n" 8.666/93" sendo

assim. inexigível a licitação ttos termos cio mesmo diploma legal.

Alalisada a clocuinentaçâo apresentada pela ernpresa. J R GONIES DOS

SANTOS ME, veriÍlcoll-se. que a mesma represetrta os materiais qlte o Município preteude

adquirir.

Demonstrada a necessidade da aquisição dos rnateriais. indispensável e

realização do procedimento administrativo
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O artigo 25. irrciso I. da l.ei de Licitações c Contratos Adrninistrativos
prevê que na contratação aclui pretendida. e ir-rexigivel a realizaçáo do procedimento
licitatório mais complexo. respaldando a legalidaclc desta contratação. senão vejamos:

Art. 25. Ér inexigível a licitação quando houver inviabilidacle cle

cornpetiçào. em especial:

I - pu"tr ttt1t,ri,:;iç'tio de nruleriui.s, ctluipumenlos, ou gêneros clua ,tri
p().\',\(ttn :;er fbnter:itlos por prorlttÍor, empresu ou represenl(fttÍc
cttntcrciul c.rclusivo, tctlado u pre/cranc'iu tle ntarcu, devandtt u
cunpn»uçtio clc axclusividctde ,;er /eilu ulrut'ú.s tle utesÍudo.Íõrnccitlo
palo tirgão tle ragistro do comércio do ltrcttl am que se reulizeriu u
lic'itttç'C«t tttr u ohru ou o sert,iço, 1rclo Sindir:trt<t, Fec{eruçtio ou
(' or r fc de ruç rio P u t rontrl. ou. a i n du, pa l us ent.iclatle,s e q uivu l e nle,s :

(...)

Diante da docurnentação acostada aos autos e de sua anárlise. resta claro
que a contrataçào da cmpresa. é a rnais adeqr"rada à plena satisÍação dos Íins buscados neste
processo.

Com relação à minuta do contrato administrativo. verifica-se que nela estãcr

presentes todos os elementos legais nccessários. exigidos no arligo 55. da [,ei no 8.6661%.

Por fim" ressalta-se que devem ser iuntad<)s aos auttls do processo
adrninistrativo os comprovantes das publicações do contrato adrninistrativo nos termos do
parágraÍb úrnico do artigo 61. da l-ei n" ti.666Á)3" bem conro comprovante de informativo ao

Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

Desta firrma. esla assessoria eutende qrre a Comissão Pennanente cle

[.icitação agiu de acordo com a determinação legal. especialmente em relação às exigências
da Lei n" 8.666/93. ao se posicionar no sentido de realizar a contratação direta do .I R
GOMES DOS SANTOS ME, por ortender scr inexigível a reali'zaçáo de procedimento
licitatório mais complexo.

E o parecer. salvo rnelhor.jtrízo.

itinos (Pl). 26 de outubro dc 2018

Alexandre
Assessor .lurítlico
OAB PI 274-L)
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