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ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 015/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E
CONTRATOS, para atender a Câmara Municipal de Coelho Neto, Estado do Maranhão.

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR. ESTADO DO MARANHÃO.

PARECER

RELATÓRIO

Submete-se ao exame dessa Assessoria Jundica, na forma do art. 63, da Lei
14.133/21, o presente processo administrativo, que visa à contratação de empresa
especializada na prestado dos serviços de assessoria em licitações e contratos para
atender as demandas da câmara municipal de Coelho Neto/MA, conforme constante na
Justificativa da contratação.

É o que passo a fazer, sob o prisma estritamentejurídico.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, cabe ressaltar que a contratação de obras, serviços, compras e
alienações a ser feita por órgãos públicos deverá ser precedida, em regra, por iicitâçâo. conforme
estabelece o artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, senão vejamos:

"Art. 37 (...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras
e alienações serão contratados mediante processo de lícHacão pública que

^ assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis á garantia do cumprimento das
obrigações." grifos

No mesmo sentido dispõe o artigo 2® e indsos da Lei n.®. 14.133/21, in verbis:

"Art. 2® Esta Lei aplica-se a:
I - alienação e concessão de direito real de uso de bens;
II - compra, inclusive por encomenda;
III - locação;
IV - concessão e permissão de uso de bens públicos;
V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados;
VI - obras e serviços de arquitetura e engenhar»;
VII - contratações de tecnologia da informação e de comunicação.^rífos

Sucintamente, o mestre Hely Lopes Metrelles versa sobre a licitação fazendo a
seguinte definição:

CÂMARA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
Rua RioBranco, S/NS- Centro / Coelho Neto-MA / CEP 65.62(K)00 / CNPJ: 06.779.540/0001-00 / Telefones; (98}3473-1262 /1308
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