
 

 

 

 

 

 
Av. Heráclito G. Rollemberg, S/Nº - Distrito Industrial De Aracaju – Cx Postal 547 – Aracaju – Sergipe 

Cep 49035-670 – Tel. (0xx79) 3218-1000 – Fax – (0xx79) 3218-1015 – Cnpj 13.146.642/0001-45 
Inscrição Estadual 27.054227-2 

 

 

 

PARECER JURÍDICO INICIAL Nº 006/2021 

 
 

 
ASSUNTO: LICITAÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL 001/2021 – MENOR 
PREÇO GLOBAL 

 
INTERESSADA: CODISE – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DE SERGIPE. 
 
 

 

OBJETO A SER CONTRATADO:  

 
 
 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço 

continuado de arquitetura, engenharia e desenvolvimento urbano, 

com fornecimento de mão de obra qualificada para a execução das 

atividades dos núcleos industriais e demais áreas de interessa da 

CODISE. 

 

JUSTIFICATIVA:  

 

O Diretor-Presidente da CODISE apresentou as razões da 

justificativa às fls. 102 a 105 deste processo administrativo, onde 

constatou a necessidade, com a maior brevidade possível, da 

contratação de empresa de serviço continuado de arquitetura, 

engenharia e desenvolvimento urbano, com fornecimento de mão de 

obra qualificada para a execução das atividades dos núcleos 

industriais e demais áreas de interesse da CODISE, ressaltando as 

peculiaridades do contrato 021/2015, bem como, as justificativas 

técnicas apresentadas na conclusão do Projeto Básico, a fim de que não 
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sejam interrompidos os serviços, evitando prejuízo a esta Companhia, 

nos termos das especificações do Termo de Referência, todos 

devidamente anexados ao presente processo administrativo.  

Ressalta-se que as especificações constantes no Projeto Básico se 

encontram em conformidade com as coberturas e especificações 

constantes do apostilamento em anexo, que faz parte integrante deste 

Edital. 

 Assim, a minuta apresentada atende aos requisitos legais e não 

fere, sob nenhum aspecto, os princípios básicos estampados na Lei nº 

13.303/16, que instituiu um novo regime jurídico a ser observado 

para licitações e contratações de prestação de serviços para aquisições 

e locações de bens quando realizadas por empresas públicas, 

sociedades de economia mista e suas subsidiárias, coadunando-se 

com o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Companhia 

de Desenvolvimento Econômico de Sergipe - CODISE. 

 Orientamos que a Comissão ao deflagrar o Processo acima 

identificado observe a ordem elencada no art. 51 da Lei 13.303/2016, 

bem como, os prazos estabelecidos nas supramencionadas normas 

nesta modalidade de licitação.  

 Diante do exposto, define-se esta Assessoria Jurídica, pela 

LEGALIDADE DA MINUTA DO ATO CONVOCATÓRIO trazido a lume 

dos Autos. 

 

É o entendimento. 

Aracaju/SE, 05 de fevereiro de 2021. 

 

 

                                    Flávio César Carvalho Menezes 

                                       Chefe da Assessoria Jurídica  
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