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LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO

PRESENCIAL ? ;TIPO" MENOR PREÇO POR

ITEMj FORMAÇÃO DE AtÉ dÉ REGISTRO DE
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J; . Vieràm::os'presentes aütos a;'esm Assèssoria J^dica p^a ^álise e emissão de

parecer jurídico-^^inidal-e orientàçGès-^tecnicas à-luz da°Ld n® 8.666/93)-prindpaImente quanto ao

Edital e seus anexos.

Trata-se de Processo Administrativo n° 0701003/2021, referente ao Pregão

Presendal cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros

alimentídos para confecção de cesta básica para distribuição às famílias carentes doMunitípio de

SãoJoão dos Patos/MA, para o exerddo de 2021.
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Estes sào os elementos e fatos presentes nos autos.

hOLMAn"
Passar-se-á à análise da documentação acostada aos autos berfc como do

procedimento até esta etapa do certame, mormente da minuta do Edital, para verificarke o trâmite
i I Hubó

seguiu rigorosamente as normas exigidas pela Lei de Licitações.

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

t ^ DA ANÁLISE È DA FUNDAlfeNTACÃO
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Pnmdr^ente,,. çuipprè destacar' á'.òbrigatòriedajde; do. ^ para o
cumprimento das regras Hatatórias; nbs.termos do''árt,38,^IVe Par^afo .tímco;^ Lei 8.666/93,
verbis: '• j- H

-V' 38: Úpmedim€nto^aJiataçàò^seráimàadò.comaabetiHrade
-•! -'i ' ' , ' ' '•'''ir''"' l?- '• ' i"

,v '• pmmoaàfmmstràtivOi deviãàmnküuUfadoyprotocolaàoenumisrado,

í \ , contendo a airtont^àção hspectivá, ã indicação sucinta de seu objeto edo
.r'-r H

i / _ recursoprópriopara á despesa,Yaò qualserãojuntados oportunamente:
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parecem-técnicos oüjurídicos, emitidos sobre à licitação, dispensa

^ ou inéyàâbííidaderr-^-^j P^- '-ÍP. ^1' ^'
^ S|

V •- ^ yParáff-afo único. As minutas deeditais'de licitação, bem como as dos
.• V,y |j;^ ... /

v-v w... .... ^-.çontmtot, acordos, comênipi^ ou ]ajustès devem ser previamente

examinadas ecprovadaspor assessoriãjurídica daAdministração."

Isto posto, verifica-seque 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;
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Minuta do Edital e do Contrato; Ofício/Memorando requerendo emissão de Parecer

Inicial.

Todaa documentação acima descrita segue asnormaslòbrigatórias parao

procedimento licitatório.

Outra questãorelevante é averiguar se a Administração estárealizando a espéde

adequada para o objeto"que sè'qüH Üdtar.'Véjamos. í \ rpn '"y"!
y'

/ Çompulsandò^ os autos, verifiça-sèyque o objeto

modalidade pré^s£á'na Lei'10.520/2002^ q^ual'sejà, 6 pregão, espéde

aquisição de bens

l'h I
do ^certame é cabível à

|ò''tipO;menor preço para
ens e de serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado, senão vejamos:

.• r :f ' y I V.Páraaquísiçãò'de^hénslísemj '̂Comúns,poderâ seradotada
• • 5 ••1 T*' licitação naimhãaliãade^.pregãof^e serâ'̂ ^ esta Lei.
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Parágrafo único. Cònsideram-se }hèhs esermiços comum,
. '.v'/.. v' os jins € efeitos:deste'àrtigOf aqueles cujos padrões de

- ,Cr ' desempenho e^QÚàliãaãe possam ser objetivamente

\Z yffYãéfinidóspèlóMitü^^ usmis

J:/ Assim, aescòlha"'da modaUdade Hdtatótia pdajbòmissão
perfeitamente adeqüádà. ' ''

'ü.t

de Lidtação é

Como já constatado neste parecer, a fase interna estádevidamente instruída, com

todas as peças indispensávds ao processo de lidtação, conforme disaplina os artigos 38 e 40 da

Ld 8.666/93.

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

disposições legais e a minuta contratual atender as exigências contidas do art. 55 da Lei 8.666/93,
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pois definem objetivamente os bens, não estabelecem condições imquas, nem tão pouco

exigências impertinentes de modo a frustrar a competitividade ea igu^dade entre os licitantes.

Cumprefcisar que a análise da minutade edital, foi conduzida à luz da legislação

aplicável ao presente caso, onde está assessoria jurídica se atém, táo somente, a questões relativas

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

parâmetros dos serviçosentendidos como necessários.
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' Ex posíiíSf esta Assessoda Jurídica, entende p^ .aprovado do presente
procedimento, até esk êta^á do certan:;i^e',rdèvènâp^^ autos ençaimnbados à COMISSÃO
PERMANENTE DEXIGITAÇÃO—lGPLi paráásmfòvidêntias cabíveisíe ò prosseguimento

feito. II'
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; ' „^São João d^s Patos —MA, 19 de janeiro^ ^e 202E^
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