
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro - Bahia CEP - 46990{00
CNPJ 13.922.55/U0001-98 - Telefax: (0xx75) 33392í50 / 2í28

Souto Soarês/Bahia, 30 dê dêzembro de 2O21.

Exmo. Senhor

ANDRÉ LUlz SAMPAIO CARDOSO

iiD. Prefeito Municipal dê Souto Soares.

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos que o
pleito ali apresenlado deve ser atendido, com a urgência solicitada, informamos que existe

dotação oÍçamentária para cobertura da despesa no valor global estimado de R$ 30 249'92
(Trinta mil, duzentos e Quarenta e nove reais e noventa e dois centavos), sendo que a
despesa decorrente da presente solicitação será custeada pela seguintê Unidade

Orçamentária vigente:

UNIDADE ORçAMENTÁRlA: 02.02.01- Secretaria Municipal de Administração Geral
PROJETO/ ATIVIDADE: 2008 - Manutenção e Desenvolvimento das Ações da Sec. De

Administração Geral
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

Jurídica
FONTE: 0

Depa mento de Contabilida de
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SOLICITAÇÃO DE PARECER JUR|DICO

Do: Gabinete do prefeito

Para: Departamento Jurídico

Assunto: Contrataçâo de empresa especializada para publicaçôes em diário oficial próprio

do Município e Jornal de Grande Circulação no Estado da Bahia em meio eletrônico e

impresso para atender os diversos setores desta Prefeitura, Home Page institucional,

Sistema de Transparência.

Senhor Procurador: De conformidade com o artigo 72, inciso lll da Lei 14.'13312021 , venho

através do presente solicitar a Vossa Senhoria, PARECER JUR|DICO sobre a possibilidade

e legalidade da contratação direta, nos termos do ertigo 74, inciso ll, da Lei 14.13312021' na

qual tem por objeto a contrataçáo de empresa para executar serviços de publicaçóes em

diário oÍicial próprio do Município e Jornal de Grande Circulação no Estado da Bahia em

meio eletrônico e impresso para atender os diversos setores desta Prefeitura, Home Page

institucional, para comprimir a Lei de Acesso à lnformaçáo para cumprimento da Lei no

12.527t11, Sistema de Transparência para atender a Lei 13í/2009. Contendo os seguintes

itens editáveis: estrutura organizacional, receita/despesa, licitações, contratos, obras

públicas, servidores, diárias, de interesse deste Município, pelo valor global estimado de R$

30.249,92 (Trinta mil, duzentos e Quarentâ e nove reais e noventa e dois centavos), pelo

período de 't2 meses.

Na certeza de ser atendido, antecipo agradecimentos.

Souto SoaresiBA, 30 de dezembro de 2021

^

vfu
André Luiz Sampaio Cardoso

Prefeito Municipal

I
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Souto Soares/Bahia, 30 de dezembro de 2O21.

Exmo. Senhor

ANDRÉ LUlz SAi'PAIO CARDOSO

ÍUD. Prefeito Municipal dê Souto Soares.

Conforme solicitaçáo do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, segue anexo o parecer jurídico

solicitado.

Sem mais para o momento, renovando os votos de estima e consideração, subscrevemo-

nos.

Atenciosamente,

Lucas Tadeu de Oliveira
Assessor Jurídico

OAB-BA sob o no 30.358
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Solicitante: Prefeito Municipal de Souto Soares

Assunto: Solícitação de Parecer Técnico para contratação direta nos termos da Lei Federal

no 14.13312021.

RELATÓRIO

O excelentíssimo senhor prefeito municipal de Souto Soares, senhor Andre Luiz Sampaio

Cardoso, solicita Parecer Jurídico sobre a legalidade da contrataçáo da empresa para

publicaçôes em diário oficial próprio do Município e Jornal de Grande Circulaçáo no Estado

da Bahia em meio eletrônico e impresso para atender os diversos setores desta Prefeitura,

Home Page institucional, para comprimir a Lei de Acesso à lnformaçáo para cumprimento

da Lei no 12.527111, Sistema de Transparência para atender a Lei 131/2009. Contendo os

seguintes itens editáveis: estrutura organizacional, receita/despesa, licitações, contratos,

obras públicas, servidores, diárias, de interesse deste Município, de forma direta, com

fundamento 72, inciso ll da Lei Federal n" 14.133t2O21- Nova Lei de Licitaçóes. É o relatório.

Passo ao parecer.

DA FUNDAMENTAçÃO DA APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N" 14.í33/202í

A Lei Federal no '14.1331202'l (nova lei de licitaçóes), foi publicada em 01 de abril de 2021 e

entrou em vigor já na data de sua publicaçáo. Ocone que haverá um período de transiçáo

da antiga lei de licitações (8.666/93) para a nova lei de licitações (14.133/2021) de dois

anos, in verbis:

I

PARECER JUR|DICO

Art. 193. Revogam-se:

| - Os arts. 89 a 108 da Lei no 8.666, de 21 de junho de

1993, na data de publicaÉo desta Lei;

ll - A Lei n' 8.666, de 21 de junho de '1993, a Lei no 10.520,

de 17 de julho de 2002, e os arts. 1o a 47-A da Lei no

12.462, de 4 de agosto de 2011, após decorridos 2 (dois)

anos da publicaÉo oficiel desta Lei.
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No período de transição da antiga lei de licitaçóes (8.666/93) para a nova lei de Licitaçóes

(14.13312021), as duas leis estaráo vigentes, disciplinando a mesma matéria, assim sendo,

o administrador público poderá optar pelo uso da Lei 8666/93 ou pela Lei 14.13312021,

sendo vedado apenas o uso combinado das duas leis.

Existe autorização expressa no art. 191 da Lei 14."133/2021 para utilização de ambas as leis

no período de transiçáo, sendo vedada apenas a aplicação combinada das Leis 8.666/93 e

'14.133121, in verbis:

art. 191. Ate o decurso do gtazo de que trate o inciso ll do

caput do art. 193, a AdministraÉo poderá optar por licitar ou

contratar diretamente de âcordo com esta Lei ou de acordo

com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida

deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou

instrumento de contratação direta, vedada a aplicaçáo

combinâda desta Lei com as citades no referido inciso.

Considerando que a Lei 14.13312021 já possui aplicabilidade imediata, ficará a critério do

administrador público qual norma utilizar, é possível concluir que essa era a intenção do

legislador. Diante o exposto, náo restam dúvidas sobre a possibilidade de aplicação da Lei

Federal no 14.13312021 para realizar os processos licitatórios e contrataçáo direta de forma

imediata.

Nos termos do art. 75, inciso ll da Lei no 14.13312021 é dispensável a realização de

processo licitatório, podendo realizar a contratação direta de serviços comuns e compras no

valor de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), in veóis:

Art. 75. É dispensável a licitaÉo:

ll - Para contrataÉo que envolva valores inferiores a R$

50.000,00 (cinquente mil reais), no ceso de outros serviços

e comprasi

A priori o serviço pode ser contratado de forma direta, uma vez que o serviço e o valor

orçado estáo enquadrados na hipótese do art. 75, inciso ll da Lei Federal 14.13312021'

DA CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAçÃO
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mas é necessário verificar também a formalidade exigida no a . 72 da Lei Federal no

14.13312021 para poder realizar a contratação direta.

Passo a análise:

Os autos do processo estão devidamente instruídos com os seguintes documentos:

i). Com o pedido de contratação do serviço e com o respectivo termo de referência dos

serviços, formalizando a demanda, conforme exigido no art. 72, inciso I da Lei Federal no

14.133t2021.

ii). O termo de referência, onde consta os serviços, e o prazo para execuçáo; consta

também nos autos do processo os orçamentos elaborados pelo Setor de Compras,

assim estimando a despesa para execução, conforme exigido no art- 72, inciso ll da Lei

Federal no 14.13312021.

iii). A dotaçáo orçamentária por onde conerão as despesas com a contratação do

serviço, cumprindo o art. 72, inciso lV da Lei Federal no 14.13312021.

iv). Consta a pesquisa de preços realizadas pelo Setor de Compras, onde a empresa

escolhida para exêcutar os serviços deverá apresentar o menor preço, cumprindo o art.

72 incisos Vl e Vll da Lei Federal no 14.'13312021.

v). Toda documentaÉo de habilitação e qualiÍicação da empresa escolhida,

demonstrando que a empresa escolhida preenche os requisitos de habilitação e

qualificação mínima necessária, conforme dispõe o art. 72 inciso V da Lei Fedêral no

14.133t2021.

Por último, verifico estar presente o interesse público na contrataçáo de empresa para

publicações em diário oficial próprio do Município e Jornal de Grande Circulação no

Estado da Bahia em meio eletrônico e impresso para atender os diversos setores desta

Prefeitura, Home Page institucional, para comprimir a Lei de Acesso à lnformaçáo para

cumprimento da Lei no 12.527111 , Sistema de Transparência para atender a Lei

13í12009. Contendo os seguintes itens editáveis: estrutura organizacional,

receita/despesa, licitações, contratos, obras públicas, servidores, diárias, de interesse

deste Município.

coNcLusAo
Diante o exposto, considerando o atendimento às exigências legais. Concluímos pela

possibilidade da contrataÉo direta através de dispensa de licitação, porque está

enquadrada na hipótese de contratação direta no art. 75, inciso ll da Lei Federal no

I
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'14.13312021, uma vez que cumpriu o requisito material e formal para que se contrate de

forma direta o presente serviço.

Este é o nosso parecer. S.M.J.

Souto Soares, 30 de dezembro de 2021

Lucas Tadeu de Oliveira
Assessor Jurídico

OAB-BA sob o no 30.358
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OISPENSA OE VALOR N" OO2y2O22PMSSDI COM BASE NO ART. N'75, INCISO ll da Lel l'1.í33/2021

PREÂi'BULO

A PREFEÍTURÂ iIUNICIPAL OE SOUÍO SOARES . ESTADO DA BAHIA' Pêssoa JurÍdicâ ds Dheito

Público, siluado na Av. Josó Pereira Sampaio, no 08, csntro, Souto Soaros-gahia, por intormédio do Sotor d€

Licitaçôês, toma público qus, ÍealizaÍá Chamada PÚblica, com cÍitério de julgamento MENOR PREÇO

GLOBAL, nos termos Artigo No 75. inciso ll da Lei 14.133/2021, e 6s exigências estâbelêcidas nesto Edital,

coníormê os crilérios e procedimehtos a seguir definidos, obi€üvándo obter a melhor proposta, otlseryadâ3

as datas o horários discriminados a s€guir:

f,iÊir
r_§u;

oATA E HoRÁRp LI ÍTES PARA APRESENTAÇÀO DÁ PROPOSTAS E OOCU ENTAçÀO: DIA

06/01/2022. Às r7:oo HS (HoRÁRlo DE BRAsíLlA-oF)
ENDEREÇo ELEÍRÔNICO PARA EI{VIO DA PROPOSTAS E DOCU ENÍAçÃO:

licitâcaocol(Asoutosoares.com.bâ.oov.br

1 - OBJETO

constitúio objeto do pr€s€nte Tê.mo dê Reíerência a contratação d9 emprêsa para publicaÉ€s em diário

ofciãl própíio do Município e Jomalde Grande circulaÉo no Estado da Bahia em meio eletrÔnico ê imprcsso

pârâ atender os diversos setores dosta Prêfêitura, Hom€ Pago ingtitucional, para comprimir a Lei de Acgsso

a lnÍormâção para cumprimento da Loi no 12.527lí'1, Sistêma dê Transpar6ncia pâra etender a Lei 131/2009,

contondo os ssguintes itêns €dltávêis: 65trufuía o€anizácional, rocêltá/dssp€§a, licitaÉês, contratos, obras

públicas, servidorês, diárias:
1.1 - Planilha Dêscritiva:

2 . DA JUSÍIFICAÍIVA:

oprinclpiodapublicidadêéUmvetordaAdministraÉoPública,6dizrsspêitoàobdgaçáodedarpub]icidadg
ooi atoL onciàis, @ntatos € insrumentos iuÍídicos, proporcjonando transpaência ao sêNiço público g

ãã"fu.i"ã" à Suo"ii" 
"o 

cidadáo do acêsso à informaçáo, possibilitândo o plono exêrcício dê contÍole sobr6

os âtos da Ad;inistráÉo Pública, quê d€vg roprosenlâr o intêresso público'

ó""iã-roÍm", ". t""úib ao princípio dâ publicidado dos atos administrativos, bem como paía rêvoóêrar a

trãn"p"ãn"ü ao. 
"i"L 

municipais, ündo como pilarês fundâmentáis a legalid€de. a cêlêridade ê â otimizaçáo

ãõriã"rÁói úri-", 
"m 

ob;iência ao arligo 37 da con§Útuição Fêderal, bêm como ao arlrgo 3'da Lsi n"

ãi-ú/rã,;;tút";do de atos do procêss; ticitatório, se Íaz nêcesú6a a pÍe6€nte con6âtaÉo para der

ãà-"ii-"rúàã" aiúi*çóês d6 aros oficiais 6 d6mais matóíes d6 interêsso da Pt.foitura Munkipal do Souto

Soârcs- BA.

12 MÊSESUM/Mensal
Brasil)

Sofrvíare de diagramação diário oficial on-line com
ediçóes diárias, certif caçáo digital

01

130UM/lúensal02 Publicaçõês com OivulgaÉo 6m ioína is dê grande

ciÍcúlaÉo do Estado da Bahia

12MUMruensal03

12.527111, Sistema de TÉnsparênciâ psra atênder a

Lei 131/2009. Conigndo os soguintgs itens 6diláv6is:
gst utura organizacionâ|, roc6ila/dosp66a, licit6çóê§.
contratos, obras Públicâs, solvidoros, diárias

pãra comprimir a Lei deHorne Page insütucional,
cümpímgnto da Lei n'Acêsso a lnforÍnaÉo Para

Este documonto Íoiassinâdo diqrlálm€nlê PoÍ SERASA Exp€íian- 446a74A0É49D587039cIx43Ê0F483Fc5

Diório oficiol ao MunlcÍplo 013

I refeitura Munici al de Souto Soares
Dispensa

-DEscRrcÃo 

Do PRoouro MARCA OUANT

flcP

Rua Eutacio Vi6irâ Viana | 0 | CanÚo I Souto Soares-Ba
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3 - FUNOAMENTAçÁO LEGAL:

A Lei Federal no í4.133/202't estab€lgce normas gêGis para que a AdministraÉo Pública, atravós dos êntos

e entidades, Íealize compras, exgcute serviços e obras entre outros. Adispensa de licitação, foco deste Tarmo
de Reíerência, é a forma de contrataçáo direta que a Administração Pública podê realizar, pois, exists a
viabilidade de comp€üçáo.

Justiíica.se também pela rapidez gm sua execuÉo e pela possibilidadg de se obter preços mais vantajosos
pela AdministraÉo, ond6 têm o3 licitantes a possibilidadê de reduzir prêços durants o póprio processo dE
gscolha, visto qu€, a escolha oconêu êm razáo do valor, uma vez qus at6 o final do exercício não se utiliza É
um valor acima de R$ 100.000,00.

Dessa forma, prestaÉo d€ sorviços ora mencionado, satisÍaz as n€c€ssidad€s do MunicÍpio, â s€ ênquadra
nos preceitos legais prêvisto no inciso l, do Artigo 75o, da Lêi 14.133/2.021 ê Decrgto Municipal no 22312022.

4 - OAS CONDrçÔES DE PART|C|PAÇÁO E DOCUMENTOS DE HAB|LTTAçÀO:

4,í Poderâo psÍtlclpar dalta cont atagão, a9 emprss.! lntêreslada! do r!mo, quo atond€rem a todar
as grlgônclas doste teÍmo I 3ou3 anoxoa, inclu3lvo quanto à documentação.

4,2 Não pod.rão paÉlclpaÍ da prêsont9 dlsponsa, as omprssaa que:

a) Oeclarâdos inidôneos por ato da Administraçáo Pública, na foÍma do AÍtigo 87 - inciso lV e Artigo 6'- Xll
da Lêi 8.666i93.
b) Cumprindo penalidad€ de susp€nsão têmpoÉria imposta pola PrêÍêitura Muniripal de Souto SoarEs:
c) Estêjam impêdidos dE licitaÍ com o MunicÍpio de Souto SoarEs, na íorma do artigo 70 ds Lei 10.520,/02;
d) Rêunidos sob forma de consórcio;
e) Mantendo qualquer üpo d€ vlnculo profissional com loívidor ou dlrlgoni3 dê óÍgão ou sntidado
contEtrnto ou Írlponaávql pqh llcitaçáo.

4.3 A paÉlclpaçáo dosto procolro será vlnculad! â aprotêntaçlo dos argulntcr docum.ntos:

a) Cópia da Cádula d€ ldsntidad€ dos sócio8 da empresa ou dos rep.osentantês das entidadgs (RG), ou caso
seja representante. anexar procurâÉo ou documento equivâlente do outorgado:
b)Conkato Socialem vigor (Consolidado), devidamênte registrado, em se t-atando de socisdades coíneÍciai§;

exigindese, no caso de sociedade poí ações, documentos de eleiÉo de sgus adminislradorê§: Eslatuto
Social devidamente registrado acompanhado a última âta de elgi9áo dê sous diígêntes dsvldamento
.egislrados em ss tratando de sociedades civis com ou sêm fins lucraüvos. Ouando s€ fatar do empresa
públicâ s6rá aprgsentado cópia das leis qu€ a instituiu; Csítifcado da Condlção ds Microompreendôdor

lndividual - MEI;
c) Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidáo Conjunta Negativa Do Débitos relativos a T.ibutos

Federais e à Dtvida Ativa da União;

d) Cartidão Rogularidade junlo à Secr€taÍia de E§tado da Fazenda PÚblica Estiâdual:

e) Certidáo Negativa de Débito do Município Sede da Empresa (CND Municipal);

0 Certidão Negativa de Débitos iunto ao FGTS:
g) Certidão Negativa de Débitos T.sbalhistas (CNDT);

h) Certidâo de concordata € fulência e recuperação extrâjudicialda sede da empresâ.

5 - AVALhçÃO DE CUSTO:

rt=,r
r.X//-s-:t=t1"

Este documênlo Íorâ$inâdo drqitalm6nlo poí
44687AA0849D587059CD443E0F

SERÂSÂ Erp6Íi3n
483FC5

Diório Oficiol do

D refeitura Munici al de Souto Soares
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