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

Senhor Procurador,

mentar n" 123/2006 alterada.jielaíj^i
8-666/93. I .

sidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de.São-João dos|patós/MA,fpãrá oexercício de
2021, para adevida'aprovação desteLsetorJ-coriT;p;^spostp na,Lei Federa!,n9 10.520/^02, Lei Comple-

jÍÊi^cbrTrpIemTnta6n-ÍÍ47/2pi4S'e,t-subsidiariamente a Lei n"
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Estamos encaminhamos em anexo os autos do Processo Administrativo ns

0701003/2021, referente ao Pregão de ns 03/2021,.do ti^omenòr preço únltárloTíemio como objeto
acontratação de''empresa especializada, através de Ata de .Registro dèjPreços para eventuais aquisi
ções de gêneros alimentícios para.confecção de cesta básicas.para distribuição àsTamílias carentes

è ^ "" jflj í- 1 i
do município de São João dos Patos/MA de-acordo com ademanda^ernpnexo para.atjender as neces
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estima e consideração.

Sendo oque dispomos'barato mo '̂̂ ehto<feíteramol nossbs-máis sinceros votos de
J Íí?. H-•••! i
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••SãòjoãoidoS;Ratos/MA,*em 12-dé'ábril'de 2021.
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Prançisco.Eduafdo da Veiga Lopes '
Pregoeiro /
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PARECER JURÍDICO FINAL

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 03/2021

- TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, FORMAÇÃO DE ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS. PR^OCESSO ADMINISTRATIVO N^
0701003/2021. CONSULTA DA COMISSÃO PERMANENTE

DE LICITAÇÃO - EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS

PATOS, ESTADO DÒ MARANHÃO. OBJETOii REGISTRO DE

PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO! pOS PATOS - MA, PARA O
EXERCÍCIO DE 2021. ''ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO

APLICÁVEL. ' ' íf / ' s /

I-DO RELATÓRIO

folha n

únÍGôf#

. ' Vieram OS; presentes autos a esta: Assessoriaí Jurídica para análise e

emissão de parecer ijurídicD final e orientações técnicaslà luz da Lei n^ 8.666/93,

principalmente quanto à fase externa do certame: [

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

Pregão Presencial n^ 03/2021 cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOSíPARA EVENTUAIS

AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA

DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE

PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

SÃO JOÃO DOS PATOS - MA,

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

CNPJ; 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551Í2328/22I9 Da
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yalioo.com.br
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11 - DA ANÁLISE E DA FUWDAMENTACÃCi
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Primeiramente, aimpre destacar a obrigatoriedade do parecer técnico -

jurídico para o cumprimento das regras licitatórias, nos termos do art. 38, IVe Parágrafo

Único da Lei B.666/93, verbis:
I

i. 'í' l
/ " ^ ^ "Art 38. o procedimento da /icítaçõò,será iniciado corn a abertura de

' \ 1processo admiriístTativo^._ devidamén^ autuado,/protocolado e
"í. , . ;/ numerado, çontendop autorização pspêctiya, aindicaçãosucinta de
, , seu objetq 'e Idolretúrsofjpróp pxirdh despesa, é ao qual —~-
l - ^ juntadòs'opo'rhinam^ |Íi ' f
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t.

serão
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- pareceres Jéçnicòs'"oU'jurídicJ>s^emitidós sobre a licitação,
}dispensa ou inexigibilidqde; _,
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;'Pqrdgrafo'único. Asminutasdèéditàisdé licitação, bem como asdos
{'."s- •'' ti\ i

; '*cónt:rátõs/:gcó^ ajp^ss devem ser previamente

exáminadqsé aprovadas ponàssesso^^^

Òütrá questão relevante é averiguar se a Admidislração eStá realizando
'1.1 1

í

aespécie adequada paradobjpto que se qúer liçitan Vejamò|: í; J • -
Compulsando os autos, verifica-se que o olDjeto do 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:

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219Dan^^5^, jur^co
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.bri ^qrtaria
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"i4rt 1°. Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser

adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por

esta Lei. 1

0.0

Parágrafo único. Consideram-se bens e servicos comuns, para

os fins e efeitos: deste artiao.r aqueles-! culos padrões de

rfg.yempen/io: c qualidade Ipossom ser bbietivamente
definidos pelo edital por meió de especificações usuais no

, mercado/rÓPIFO NO.<iSO)

' , Asisinii vê-se que',a escolha da modalidade

Ucitaçãoé péiíeitamente adequáda ao objeto. ,

iicitatóná pela Comissão de
I ..r;. í •», V.- .

' 1- 41 j,f «- ' <• ' f
C'.íU'.'s,y . •

. ...... » V.
Tsto postp; acerca da fase: interna tdo certame, pode-se constatar a

presença da,'Solicitação ídè, Despesa n-.070100172021; VPesquisá de'preços com

justificativa; íTerrrio .de Referência com as justificativas e| especifidâções dos objetos;
'̂ ' '• "• "• "H •Autorização de Licitação; Jústificátiva pela adoção do pregãq:prèsenciál; Minutado Edital

e seus anexps;;PáreGer'Jurídido. favorável ao prossèguimenjlg> d libs termos do
Parágrafo Único, art., 38-da.Uei 8.666/93; :bem como os idânais dòçümentos e atos

necessários que provocaram'a necessidade de realização jde certáme liçitatório para
aquisições de benS, còniforme determina o'̂ 14 da tãi'8.66^/93. \

C Quanto à fase e>íerna'dallicitação; o credenciaménto, abertura de

envelopes dé propostas/de preços e'aTodadas/de lances; habilitação devidamente
V' .' ^ • ' ' • i llSj '

registrada ná ata da sessão, todas êm consonância com as ndimãs editalícias.

Ao final, o Pregoeiro decidiu adjudicar o objeto em favor da empresa a

seguir: JOSE RAIMUNDO DA SILVA, CNPJ 11.292.448/0001-42, tendo sido declarada

vencedora, por cotarem os menores preço por item, bem comopor atenderem a todas as

exigências legais e editalícias, segundo constado Termo deAdjudicação presente no feito.

Waoeíid1 rlr\/alt)0W3^
CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219 0#° ^ic^Juridico
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Constata-se que todo o procedimento se encontra em perfeita harmonia

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

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

presente caso, onde está assessoria jurídica se atém, tão somente, a questões relativas à

legalidade.

m; DA CONCLUSÃO

i !-' • -

( Ex pòsitis, ésta Assessoria Jurídica^ entende que o processo licitatório

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 ^ue possa ensejar asua nulidade,

razão pela qual OPINO pelo prosseguimento do certame em seus ulteriores atos, devendo
.1 f

ser dado prosseguim^to ao processo, homologando-o, efeivando a contratação

licitantevencedor.' ' Íí i ' - ' '

Ê 0 parecefisálvómelhor juízo. ít/ ..

São João dos Patos - MA, 12 de abril de
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