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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

"Feliz é a noção cujo Deus é o Senhor"

ASSESSORIA JURÍDICA

PARECER JURÍDICO

Processo administrativo n°: 01110/2018;
Interessado: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento;
Assunto: Chamamento Público visando permissão de licença para exploração
de serviço de automóvel de aluguel - Taxi, sob as condições previstas no
presente Termo de Referencia.

Trata-se de solicitação de parecer técnico jurídico nos autos do Processo
Administrativo de Chamamento Público n° 01110/2018, cujo objeto é a
permissão de licença para exploração de serviço de automóvel de aluguel -
Taxi, sob as condições previstas no presente Termo de Referência.

A Comissão Permanente de Licitação encaminhou os presentes para emissão
de parecer jurídico para analisar os procedimentos adotados, bem como
opinar acerca das ponderações suscitadas na Ata de Reunião da Comissão
Permanente de Licitação de fls. 450/451.

O Processo Administrativo de Chamamento Público n° 01110/2018 fora
instaurado considerando o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado
entre o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Estadual.

Verifico, que o instrumento convocatório observou os ditames declinados no

Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, bem como os ditames legais que
norteiam os atos administrativos.

Ébreve o relatório. Passo a opinar.

A princípio, é prudente elucidar a respeito do que se entende como
Chamamento Público no âmbito da Administração Pública.

O Chamamento Público não é uma modalidade de licitação, no entanto, seu
procedimento apresenta características semelhantes. A finalidade doProcesso
Administrativo foi fomentar os princípios norteadores da Administração Pública,
principalmente, da IMPARCIALIDADE.
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Diante disso, com parceria com o Ministério Público Estadual, este ente
Municipal adotou medidas constitucionais e administrativas para sanar atos
administrativos anteriores.

Após firmar o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC (documento acostados
nos autos) foi fixado critérios leaaispara selecionar interessados para a
realização do serviço de táxi.

A Constituição Federal de 1988, ao regular a concessão para a prestação de
serviço público ou de utilidade pública, exigiu a realização de processo
licitatório1, in verbis:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob

regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a
prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços
públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem
como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da
concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;

III - política tarifária;

IV - a obrigação de manter serviço adequado.
(Grifo acrescido).

Como é sabido os serviços municipais podem ser executados pelo próprio
Município ou cometidos a outrem, mediante a transferência da titularidade do

serviço ou, apenas, de sua execução, sob a forma de concessão, permissão e
autorização.

Portanto, a delegação é ato essencial para a legalidade da prestação do

serviço pelo particular, devendo estar submetida à regulamentação e controle
público. Portanto, o particular deve está apto à exercer a prestação do
serviços.

Desta feita, é imperioso que todos os participantes atendam aos requisitos do
ato convocatório, juntamente com a apresentação de toda documentação
pertinente.

Compulsando os autos, verifico que, a Comissão fomentou o princípio da

publicidade, todos os atos foram devidamente publicados, inclusive, o ato da
abertura dos envelopes, sendo sessão pública.

Neste sentido, também, a legislação infraconstitucional: artigo 2o da Lei n°8.666/1993 e artigos 2o, inciso IV, e 40da Lei n°8.987/1995.












































