
I *

ESTADO DO MARANHÃO j
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA j '

Avenida Getúlio Vargas, 135 ~Centro. CEP 65665-000
CNPJ N" 06.069.668/0001-33 í'

Comissão Permanente de Licitação {

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

Senhor Procurador,

Estamos encaminhamos em anexo os autos do Pijpcesso administrativo n°.
0501003/2021, referente' ao Pregão de N° 07/2021, do tipo menor Pjeço por item, tendo como
objeto o Registro de Preços :pará a aquisição de enxovais para recém nascidos da Secretaria

J ^
Municipal Assistência Social do Município de São João dós Patos-MAijpara o exercício de 2021,
para a devida aprovação deste setor, com o disposto na Lei Federal|n° 10.520/02, Lei Comple
mentar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n" 147/2014 e,"Jsubsidiariamente a Lei n°
8.666/93. • fh" i

Sendo o que dispòrhós para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de
estima e consideração.v" ' ' ' '

!

São João dos Patos/MA,- em 25 de fevereiro de^2021

enes Fenpando Alves de Sousa,^
Pregoeíro^-

Portaria 029/2021

RECEBIDO EM: l / / .isA-V

OaniMP-CsrvalhSI
s£u_Jim inú.£lia

/MA 15.^3

( "y

www.saojoaodospatos.ma.gov.br i
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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PARECER jurídico FINAL

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

07/2021 - TIPO MENOR PREÇO POR ITEM,

FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0501003/2021.

CONSULTA DA COíOnSSÃO PERMANENTE DE

LICITAÇÃO - EXEC

JOÃO DOS PATOS,

JTTVO MUNICIPAL DE SÃO
I I
estado: do maranhão.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA

E ,-ev:entual
ri

AQUISIÇÃO DE URNAS

•TFhi^rarias^e^ de^ítranslado, para
:',ATEND ÀS>j:FlmÍLÍÃS'''| CARENTES DO

•' * V" •'/ í \ •- 'llü í ' 1 '

i.- *»

'município,de são JOÃO DOSPATOS - MA, PARA

,O exercício de 202Vanalise da legislação

- -aplicável!.""" '

I-DO RELATÓRIO

v\ ,i

Vierama'os^présénteVautos aesta Assessoaa|Jun^cá para análise eemissão
parecer jurídico final eorientaçõ'ès;técniçasli liiz-dá^Lei p°:Si66^j/93, principalmente quanto '

.4.-
(. \ •

ão de

à fase

extema do certame. ^ 4 ^ ^

W/
^ Trata-se de Processo Administrativo n° 0501003/2021, referente ao Pregão

Presencial n°j 07/2021 cujo objeto é o REGISTRO DE ]?REÇOS PARA A FUTURA E
EVENTUAlUqUISIÇÃO de URNAS FUNERÁRIAS Ê RVIÇcjs DE TRANSLADO,
PARA ATEFk)ÈR"ÃS FAMÍLIAS ^CARENTES DO MUl^ICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS
PATOS - MA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

É,em síntese, o relatório, passa-se amanifestação.

laaeira
/dico

E-mail; prefeituradesaojoaodospatos^yàhoo.com.brÇ^ortana 015/2021
^ 'OAB/WIA 15.793

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 35'5Í-2328/22WsessoTjm/Üi^
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II - DA ANÁLISE E DA FUNDAMENTAÇÃO

c-o

jniCôf^í^i RiíUHca

Primeiramente, cumpre destacar a obrigatoriédade do parecer técnico - jurídico

para ocumprimento das regras licítatórias, nos termos do artJl 38, XV eParágrafo Único da Lei
8.666/93, verbis:

"Art. 38. Oprocedimento da licitação

administrativo, devidamente autuadd,

1 M r^será iniciado, com a abertura deprocesso
J I

protocolado e numerado, contendo a

autorisçação respectiva, a indicação mcinta de seu objeto edo recursoprópriopara
j , 11 ^ r' •

a depesa, e apiqúalseraojuntados oportunamente:-
, — j' V . 4 r .11

p " ""

>\ /
' tnexk

' \(
I •*,

k il' \i

Vj», *'
[Pafd^rafoainip. Asminutár^teditau^déjüàiáçãoi bem como as dos contratos,

-. •O-'' 'i . ;

V "v—'t
1

\ -pqmeres técnicòsjou jurídicos}'emitídos sobn a licitação, dipensa ou

Oi>-4ji

_,Çpmpj4sandp,.os. autos,_,venfíça-se_que_ o

modalidade prevista na Lei 10.520/2002, qual seja, o pregão,

V^4

Outra questão relevante é aventar seaAdnímistração está realizando a espécie

adequada para'o objeto que se quer licitar. Vejamos:

p_yeto_dó certame é cabível à

'espécie do tipo menor preço para

aquisição de bens e de serviços comuns, qualquer que sejao valorestimado, senãovejamos:

"Art. V. Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá seradotada a

licitação namodalidade depregãó, que será regidapor esta hei.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax; 35^1-232%^^ juhüico
E-maíl: prefeituradesaojoaodospatos@yáhoo.con\.brp^aria 015/ÍI21

TaB/WIA 15.793

ilo nõ Carvalho pladeira
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Parágrafo único. Consideram'Se\bens e serviços comuns,para os
I

finse efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e

qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital,
>\

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.
i • n

I Isto posto, acerca.da.fsbé-inter^.dò cèrtameiipode-se constatar a presença da
I .... r—: :!i'[ :

Solicitação de Despesan°.0501p03/2021 (fls. 02Tá 05); Pesquisa de preços .com justificativa (fls. 06
' ' "'''v'N Í!Í í ' i

a 32); Termol de Referência "com- asJustificativas e especificações -dp objeto (fls. 34 a 40);
) í^.Autorização dé Licitação (fls: 42); Justificativapela'^doção do prejgão presencial (fls. 43); Minuta

do Edital eseiis anexos (fls. 93); Parecer J^dicò'favdrável;lo prossegjuimento do feito (Fls.
94 a97), nos termos do Parágrafo Único, art 38 dã L^i 8.666/93; tíem como ps demais documentos

eatos necessários que provocar^àneçessidade de realização deícertame licitatório para aquisições
de serviços, conforme detenninãb''art.'14 da Lei 8.666/93^ j' ' -;' "• I

Quanto à fase.externa da"Hataçãó,,o,credenciamento (fls. 163 a 353), abertura

de envelopes de propostasde preçps;'e rodádàs^dejatíces, hábilitação devidamente registrada na ata

da sessão (fls. 354 a 358), todas em consonância com a^nòrmas leditalícias. 1
!li( I ,•

1 ..... '!!!'''•j Ao final, oPregoeiro decidiu adjudicar oobjeto em favor da empresa aseguir:
OLIPIAFERNANDA DE AGUIAR BRANDÃO E CIALTDA, CNPJ 13.806.992/0001-90,

tendo sidodeclarada vencedora, por cotaremos menorespreçopôr item,bem comopor atenderem

a todasas exigências legais e editalícias, segundo constado Termo deAdjudicação presenteno feito

(fls. 359).

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

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

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 355,1-2328
t

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.co

, e Carvalho Madeira
essor Juridic/

rtarla 015/202/
AB/MA 15.79;
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Cumpre frisar que a análise, foi conduzida à luz da legislação aplicável ao

presentecaso,onde estáassessoria juridica se atém, tão somente;a questões relativas à legalidade.

III - DA CONCLUSÃO

Expositis, esta AssessoriaJuridica entende que b processo Ecitatório encontra-se
I'respaldo na Lei Federal n® 8.666/93 e suas posteriores alterações, eis que, encontra-se respaldado

na lei, não tendo nenhum óbice que poss^ensej^ asuajiulid|àe, razão pela qual OPINO pelo
prosseguimento do certame em seus ulteriores atos, devendo serr

homologando-o, efetivando a contratação do licitante vencedor!

Éoparecer, salvo melHópjümj^;.^/*^

(São João dos Patos —MA, 25

-4 '̂̂ . C-
DANILO DE OAR^^HO _ .

Hr ^/LlTIIZI~L7-0ãn^ Madeira ^
\\ \ ! \ l A ^ liira^ir%rv

adò prosseguimentoao processo.

de fevereiro de 2021.1

sessor Tnridím/'-Assessor Jurídico—/ Portaria 016/2021

OAB/MÁ-15.793
AB/MA 15.79
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