
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

ÀProcuradoria Geral do Município de São João dos Patos - MA !
Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA '

Senhor Procurador,

nicer^4/ «ubrica

Estamos encaminhamos em anexo os autos dp Processo administra
tivo n°. 0401002/2021, referente ao Pregão de N° 04/2021 j dp tipo menor preço
por item, tendo como objeto o Registro de Preços para ó ífòrnecirnento sob de
manda de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP (gás de cozinha),' acondicionado em
cilindro de P-13 - botijão 13 kg, visando atender as necessidades das diversas
secretarias., para a devida aprovação deste setor, com o dispòsto na Lei Federal
n° 10.520/02,; Lei Complementar hJ 123/20o'5 alterada pelaj Lei Complementar n°
147/2014 e, subsidiariarfiente a Lèi n° 8.666/93.7" ^, i

Sendo o que dispórnòs.pára o momento reiterãrnos
votos de estima e consideração.

nossos mais sinceros

São Jpãpdòs Patps/MA, em 23 deTevereiro d

RECEBIDO EWI: Ãa / ^:l /

Danilo dfl^rv^iho
Assegfebf Jijrtrii

ernandó Alves

Pregoeiro
Portaria 029/2021

ousa

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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PARECERJURÍDICO FINAL

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENGAL

04/2021 - TIPO MENOR. PREÇO POR ITEM,

FORIviAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 0401002/2021.

CONSULTA DA COMISSÃO! PERMANENTE DE

' fliaTACÃO - É&CUTIVOviltiNIciPAL DE SÃO
: . ;; JOÃO DOS patos, ESTADO^ PPIaíARANHÃO.
! OEJÉTOí^PpGISTRO, • DÉj\fpÍ^ÇOS PARA O

. FORNECilkS^fo, SOB BEPíí^tíA DE GÁS
'y /jtíQUEFElTO:l|)Éç^ETRÓj:EO S;.'GLP (GÁS DE

íiCILINDRO DE

ÍATCNDER AS
•j. i

/NECESSIDADES DA^SECRETARIA MUNICIPAL DE

.^! )r ApMn^ISTRAÇÃ0.4|AN ^LEGISLAÇÃO
' rv ^ , ... .

APLICÁVEL.

I-DORELATORIO

'V -'t •"/ ff-í

'< ' .'Vièram-ds prMentes autôs'áfesti^Assessóaà-Júndica para anáiisi
i" h ' ' I •?

: .'j;— ci^-i _• ;-i'i.' - -1'i.'_- o,y*yr-/n'i t

? íf
:,'V

FOLHA

'r.

análise e emissão de

feseparecer jutidicp ^al-e-oriéntações téGnicas'-à lúz:daLB'íi°'8^ pdncJpalmehte quanto à
externa do certámèV/.p^-H''"• \ l

< "i , I\' ' !.
; y/' Tratáke/tíe/jPròçesso Administrativo n*^- G4Ò10Ò2/202L/SEMAD, referente ao
>' .. f'• ../

Pregão Presencial n° 04/202Tcujo objeto é oTè^sttò dé preços PARA-.O EORNECIÃÍENTO
>. ..-..4^..'. i -"C"

SOB DEMANDA DE GAS LIQÜEFEITO DE PETROLEO - GU» (GÁS DE COZINHA),

ACONDICIONADO EM CILINDRO DE P-13 - BOTIJÃO 13 KG,:VISANDO ATENDER

ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

É, emsíntese, o relatório, passa-se a manifestação.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yalioo.còm.

- .Carvalho Wladeira
^ur Jurifen

aria 01512^1
B/WIA 15.793
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PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS -

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
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II - DAANÁLISE E DAFUNDAMENTAÇÃO

'•'foi'

Primeiramente, cumpre destacar a obrigatoriedade do parecer técnico - jurídico

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

8.666/93, verhis-.

. "Art. 38. Opmeémentodalmtação será imciqdocóm dMberiitra deprocesso

I adffiinisiraitvo,' devidamente autuado, protocolado è numèrado, contendo a
• , • _ ' ^ ^ . .] ^

• ^ -autoniípcão respectiva, a indicafãosucipita de SOU hyetoédo,rec/irsopr^riopara

• adepesa,j;ãõ ^ualserãojmtados 6port/maff)p!^^^^ , •{ •
" •' • tr-"S'A "/V' li' M

iU
f—f. '•

dipensa ou*! - pàreceres técnicoAou jurídicos- emitidos sobre a licitarão, dl

rinepcigibilidade; '\ -3. ! '

' 0*f »>/! ' U'̂ ár^rãjp tinico. Asminutas:de editais de licit-açãò, bem como as dos contratos,
.ei" ' 3: li •' i '

•acordos,'convênios otiajustes devem serpreviamentfexaminadas eaprovadaspor

ãssessonajurídica ^AdministraçãojyS', ' i

.u" •
H, i

!'';i 'vií1;; ~'Outta questão relevante,é avbnguar se aAdministr^çãbifestá realizando aespécie

adequada parajp objeto que se quethcitar. Ve)amosVI ?v ;: . ; l lj . : j

. .• ,Çompi4s^dq. ps cautos,._yerifiçaTse,/ . objeto; jdo •' certame 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, senão vejamos:

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

licitação namodalidade de pregão, que será regidaporesta Lei.

I ......

CNPJ; 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2fl9
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yalioo.com.Dr
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(...)

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

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

qualidade possam ser objetivamente \deftnidos pelo edital,

por meio de especificações usuais no mercado. "(GRIFO

.NOSSO)
. í
y- <•

/• -Assim; vê^se que a escolha da rnod^idade licitatóriá pelaComissão de Lidtação

é perfeitamente adequada'ao objeto. ' ; : , .,.

: •.Isto posto, acerca:dã,fáse.inteiha..dò ccrt^e, pode^-sè constatar a presença da

Solicitação de Despesa^n''_:Õ401001/2021 (fls. 02;LlÕ);'Iíes^sa de préçpsvcóm justificativa (fls. 14
a17); Termo .de Referida xom as justificativas" eespecificãçõesrdò^ objeto (fls. 19 a26);
Autorização de Licitação (flS;;28); Justificativa pela^adoção do prçgãòjpres^ 29); Minuta
do Edital e seus anexos"(£Ís. Sl^^a 80); Parecer JundicÒ'favorável'áo prbsseguim^to do fdto ^Is.

! r̂-— .y. .--_ )' ) ,|t| ; j. 'j- -
81 a84), nos tenpos do Parágrafo Único, art. 38 daLei 8.666/93;.bem çoriio os demais documentos

eatos necessários que.prpvoca^am anecessidade de reaUzaçãòAetiert^ppdtatprio para aquisições
de serviços, conforme determina oart; 14 da Lei 8.666/93/ ° /'' ^=i"iv ;

i

•.( í

Quanto à fase^^èxtema da.licitaçãó.iovcredeiiciámento/fls. ,156 a 203), abertura

de envelopes depropostas depreçqs:e rodadas delances, habilitação devidamente registrada naata

da sessão (fls. 2Ò4 a 206,/"2i0'e 211), todas em-cónsonarida còm asnormas editáKdas.
i S'

lí< Aò finali o Pregoetro deddiu adjudicar, o objeto einfavor da|empresa a seguir:

MVA EMPREENDIMENTOS. LTDA' GNPJ. 34.214.475/OOOÍ-dol tendo sido declarada
rj.L. i>1r'

vencedora, por cotarem osmenores preço poritem,bemcomo por atenderem a todas asexigências

legais e editalícias, segundo consta do Termo de Adjudicação presenteno feito (fls. 212).

Constata-se que todo o procedimento se encontra

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

em perfeita harmonia com a

, ^ga'035l2°2ACNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/22ll9 15.793
E-mail; prefeituradesaojoaodospatos@yalioo.'com.br
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Tíutorica

Cumpre fnsar que a análise, foi conduzida à luz da legislação aplicável ao

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

III - DA CONCLUSÃO

Expositis, estaAssessoriaJurídicaentende que o processolidtatório encontra-se

respaldo na LeiFederal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações, eis' que, encontra-se respaldado
I I

na lei, não tendo nenhum óbice que possa ensejar a sua nulidade, r^ão f)ela qual OPINO pelo

prosseguimento do certan^ em seus ulteriores atos, devido ser dado pròsseguimento aoprocesso,

homologando-o, efetivando acontratação^qHd^te vencedor.'., jH ^
Éop^ecer, sdvò^melhõr || 1

(SãoJoão dos Patos— MA, 23 de fevereiro de 2021.f:'
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CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo!com.br


