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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N° 06.089.668/0001-33

Comissão Permanente de Licitação

À Procuradoria Geral do Município de São João dos Patos - MA
Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA

Senhor Procurador,

unic

Estamos encaminhamos em anexo os autos do Processo administrativo n°.

0501006/2021, referente ao Pregão de N° 08/2021, do tipo menor preço por item, tendo como
objeto o Registro dé Preços para a futura e eventual aquisição de urnas funerárias e serviços de
translado, para atender as famílias carentes dp Município de São João dOs Patos/MA, para o
exercício de 2021, para a devida aprovação deste setor, com o disposto ná Lei Federal n°
10.520/02, Lei Complementar n® 123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e, sub-
sídiariamente a Lei n® 8.666/93. ' ^

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de
estima e consideração. ,. . •

São João dos Patos/MA, em 26 de fevereiro de 2021

RECEBIDO ElUI: Ic |/g^^ /

Danilo í^rvalhoMa

'emando Alves
Pregoeiro'

Portaria 029/2021

è Sousa
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LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

08/2021 - TIPO MENOR PREÇO POR ITEM,

FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0501006/2021.

CONSULTA DA COMISSÃO PERMANENTE DE

LICITAÇÃO ~ EXECUTIVO MUNICHJAL DE SÃO
JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO MARANHÃO.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA

^ E^..,.^E^ENTUAL AQUISIÇÃO, DE URNAS
.^EmERA |̂̂ E,SER^^ DE TRANSLADO, PARA

iO-EXERGIGIO DE 2021/ANALISE DA LEGISLAÇÃO
v-ov... r.vM '

-íi/ !APLIGA^EL.

IA:

I-DO RELATÓRIO • i-

f Vieni^íiiâ^^SutosaestaAÍ4As^luá2]ipa.aaná^^
parecer jundico fin^ e orientaçpes;tecmcas a luz-da Lei n^jS.ó^/^S, principalmente quanto à fase

análise e emissão de

externa do certame.

\ \ /• j-

j Trata-se de Processo* Administrativo n° 0501006/2021 '̂ referente ao Pregão

Presencial n°|,08/2021 cujo objetò é^o REGISTRO DE PREÇOS PARA k FUTURA E
EVENTUAL lAQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADO,

PARA ATENDER"AS FÃMÍLIAS CÃtò SÃO JOÃO DOS

PATOS - MA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

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

^ r j/iridico
CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2^tar%

E-mail: prefeituradesaoJoaodospatos@yahoo.ram.brC|AB/Wí^Q^
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H- DA ANÁLISE E DA FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente, cumpre destacar a obrigatoriedadedo parecer técnico - jurídico

para o cumprimento das regras licitatórias, nos termos do art. 38, IV e Parágrafo Único da Lei

8.666/93, ívrhr.

"AH. 38. Oprocedimento da licitação será inidado com a aberíurà deprocesso

administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a

autorit(ação respectiva, a indicação sudnta de seu objeto edo recursoprópriopara

a despesa, e ao^qualserao-juntadíos oporíunamente: >

^.(/TiràJ\ Vv / r-- \ •,
•\V V

f

^ t^d^gn^p único. As minutdsjde'editdis de 'lidtàção, bem como asdos contratos,
I '"ac^ps,convênios-Qu^ajustésdevem'jerprèmamente examinadas eaprovadaspor
j ^askhomjundical.daÀ ^ í
( ^ \ '\// • !
= Outra questão relevante é averiguar se à Administração estárealizando a espécie
! " • íadequadapara; o objeto que se quer licitar. Vejamos: l
\
i /'
|,,_.Cqmpjidsandó_ os autp_s,,^venfiça-se_que_ o j?bjetp_d^ é cabível à

modalidade prevista na Lei 10.520/2002, qual seja, o pregão, espécie do tipo menor preço para

aquisição de bens e de serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado, senãovejamos:

LJ

í-

. {L7 - pareceres técnicos}.òu juridicòs\emitidos sobre a lidtàção, dispensa ou

JirL-jVi
rv- -

>1/^
iAlj. lllJcÇ.^^^

"Art. 1". Vara aquisição de bens eserviços comuns, poderá ser adotada a

lidtàção namodalidade depregão, que será regidapor esta Lei.

CNPJ; 06.089.668/0001-33 - Tele/fax; 3551-2328/:

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.co
rtana



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getülio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

Avww.saojoaodospatos.ma.gov.br

folha n

unicefíg)

(...)

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comum, para os

fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e

qualidade possam ser objetivamente definidos pelo editaU

por meio de especificações usuais no mercado. "(GRIFO

.NOSSO)

/ Assim, vê-seque a escolhada modalidade licitatória pela Comissão de Licitação

é perfeitamente adequada ao objeto^

! Isto posto, acerca .da. fáse-^interní.db certame, pode-se constatar a presença
i ^ ^ ^ f^ ; í

Solicitação de Despesa n^OSOl 006/2021 (fls. 02Ta 05)fPes'quisa de preços com justificativa (fls.

a 15); Termoí de Referenda^ com''as .'justificativas e espèc^çaçpe^.dp' objeto /fls. 16 a 24);
Autorização dè Licitação (flsí >25); Justificàtiva,.pèláí'adoção dp õregâo presencial (fls. 26); Minuta

i \\/ " " •do Edital eseus anexos (fls. ^^, '̂:^7); Parecer Jundico"favõrayel ap; prossegui do feito (Fls.
78 a81), nos termos doParágrafo Único, art. 38 daLei'8.666/93; bem como osdemais documentos

j: u\r7A "
e atos necessários

de serviços,

f
í

Quanto à faseTextema dá^^licitação, õxrédenciàihento (fls. 149 a 440), abertura

de envelopes de propostas de preços erodafejiedanbes,;hàbilitação devidamente registrada na ata
da sessão (fls. '441 a 442 / 490 a 454), todas eírixórisonânda comasnormas editalídas.

i ^ ;
í ...
I Ao final, o Pregoeiro deddiu adjudicaro objeto em favor da empresa a seguir:

PAZ ETERNASERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA- MA, CNPJ23.635.121/0001-05, tendo

sido declarada vencedora, por cotarem os menores preço por item, bem como por atenderem a

todas as exigêndas legais e editalídas, segundo consta do Termo de Adjudicação presente no feito

(fls. 455 a 456).

Constata-se que todo o procedimento se encontra em perfdta harmonia com a

Lei 8.666/93 bem como a Lei 10.520/2002.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-232!
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Oanil^deLt^rybii.v
iessor

, ^rtaria 015/2021
'in.br MB/WIA 15-793
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Cumpre Édsar que a análise, foi conduzida à luz da legislação aplicável ao

presente caso, onde estáassessoâa jurídica se atém, tão somente, a questões relativas à legalidade.

III • DA CONCLUSÃO

Exposiíisy estaAssessoriaJurídica entendeque o processolicitatório encontra-se

respaldo na Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações, eis que, encontra-se respaldado

na lei, não tendo nenhum óbice que possa ensejar a sua nulidade, razão pela qual OPINO pelo

prosseguimento do certame em seus ultedores atos,devendo ser dadoprosseguimento ao processo,

homologando-o, efetivando a contratação do licitante vencedor.; ' - -
r

i- .

i
i .

• - • , ..«e-t

E o parecer, salvo melhppjuízoííj^^y '
>•
liVr

SãoJoão dos Patos —MA, 26 de fevereiro de 2021.1

\S, /•^ ^ /.

DANILO D
1 >

Assessor Jüridico
\ \ .JÃasessor Ílj5/2021

AB/MA 15.V93rr^in.vvj. .A/// z/aV/:

^*^.I>Àr£r
V^físO,
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