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UCITAÇÃO MODAUDADE PREGÃO

^^^;^;PRESENGIAEr^ TIPP^^^ POR

y ^ DE
PREÇOS. PROCESSO : N"

. 0401001/2021. CONSULTA DA COMISSÃO

iPfeRSÈmENTEvDE ÜCi^^^ EXECUTIVO
DE^OjqAO,:DO& PATQS, ESTADO

MARANHÃiSyl^ETO DE
: PREÇOS PARAAAQUisíÇÃÒ DECOMBUSTÍVEIS

E LUBRIFICANTES , PARA ATENDER AS="({•/
• -N5-,-,C

NECESSIDADES OAS DIVERSAS SEGRETARUS,

r • \ t, . - ; .
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ANÁLISE DA LEÍGÍSLÁÇÃO APLICAN^L.
,-i l- ,
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I-RELATÓRIO

|:;^í:Vief^jOs"preserites-autoS:a-:^esta Assessoria.Jurídica;iparà análise e emissão de
,">'3 •• •».••••'•••••• "" •''%

parecer jurídicp^mçialíé;orieri^^ técnicasjà Juz daLei n® 8.666/93^ principalinente quanto ao

Edital e seus anexos;

Trata-se de Processo Administrativo n° 0401001/2021, referente a Pregão

Presencial cujo objeto é o registro de preços para a aquisição de combustíveis e lubrificantes para

atender as necessidades das diversas secretarias do Município de SãoJoão dos Patos/!MA para o

exeracio de 2021.

Estes são os elementos e fatos presentes nos autos.
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Passar-se-á à análise da documentação acostada aos autos

procedimentoaté estaetapado certame, mormenteda minutado Edital,paraver

bem ccRll^l^p
firar.Sf n tramite

seguiu rigorosamente as normas exigidas pela Lei de Licitações.

É, em síntese, o relatório, passa-se a manifestação.

II - DAANÁLISE E DAFUNDAMENTAÇÃO

^"Primeiramente, cumpre destacar á obrigatoriedade do presente para o

cumprimento das regras licitatórias," nos termos do art. 38, IVe Parágrafo Único dáLei 8.666/93,

verhis: • '

i- • -A ^^ • • -

p/ ^•'f/"Ak.3B?0'pr6cédmentfda licitação será miâado com a abertura ãe

Wt"^- • processo admmstraiwop'̂ viddmente autuaãOyprothçoUido enumerado,
.^ \ V• —coníendo a àHton:(açao nspèctiva,'là in^càção sucinta de seu objeto edo

; t
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.recursoprópriopára a defesa, èdo qualserãojuntados oportunamente:
i V/ '

// \\\{ •'̂ 4^ -parecerájêcfiiys oujurídicos emitidos s^^ dl
V/, ''oüine>n§bilidadeC- j

1 • - ^ l

: V' "-' • \-"V:

I. '^ JÀ ' Parágrafo üntcõ. As-minutas de editais deJicitação; bem como as dos
l' p' f , 4 ' / - contratos, âcordos, convênios ou -ajustes: devem] ser previamente

. examinadas eaprovadaspôr assessotjdjurídica daAdministração."

Isto posto, verifica-se que há no processo os seguintes documentos: Solicitação

de Despesa (SD) contendo justificativa; Termo de Referência devidamente aprovado, com

justificativa e especificações detalhadas do objeto como quantidades evalores; Pesquisas de preços;

Minuta do Edital e do Contrato; Ofício/Memorando requerendo emissão de Parecer Jurídico

Inicial.

dispensa
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Toda a documentação acima descrita segue as normas obrigató

procedimento licitatório.

ias para

Outra questão relevante é averiguar se a Administração está realizando a espécie

adequada para o objeto que se quer licitar. Vejamos.

perfeitamente

todas as peç

Lei 8.666/93J

Compulsando os autos, verifica-se que o objeto do certame é cabível à

modalidade prevista ná Ler40.520/2002, qual seja*"íO'.pregã6,',espécie do itipó menor preço para

estimado, senão vejamos:

poderá seradotada

%à[Imtàèãoma^:modahdade depregão

i s comuns.

padrões de

wemííuabdade':pos5arnmer 'objetivamente

definido^pèl pòn meip dièspèóificações usuais

i.omoiá cbrísta;tàdo'néstéparecer:?á''fásernterná èstá^dévic
Mãiír

•'s ao.vprocesso de licitação- conforme disc"'' -

Licitação é

néiite instruída, com
.Vry
1 ;ártigos 38 e 40 da

Acerca das cláusulas constantes no edital estão em perfeita harmonia com as

disposições legais e a minuta contratualatenderas exigências contidas do art. 55 da Lei 8.666/93,

pois definem objetivamente os bens, não estabelecem condições iníquas, nem tão pouco faz

exigências impertinentes de modo a frustrar a competitividadec a igualdadeentre os licitantes.
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à luz da

q]ifstnrs rfhtivfls

Cumpre frisar que a análise da minuta de edital, foi conduzida

aplicável ao presente caso, onde está assessoria jurídica se atém, tão somente, a

à legalidade da minuta, não nos competindo nenhuma consideração acerca do mérito ao traçar os

parâmetros dos serviços entendidos como necessários.

III - DA CONCLUSÃO

está"^ "ênteríde''fida,-aprovação do presente

procedimento ate está etapa do certame, dwendo ser os autos encaminhados à COMISSÃO

PERMANENTE DÉ TJCITA(^0 —CPL, p^a as providências cabíveis eoprosseguimento do
f«tO. i ^

;É Oparecer, salvo'nièlhórjuizò7 "^'. - •
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; . . •' "SãoJoão dos Patos—MA, 18 de janeiro de 2021.f /,
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