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PARECER JURÍDICO FINAL

Processo Administrativo n® 0504005/2021

Pregão Presencial ns 28/2021 - Registro de Preço

Prefeitura de São João dos Patos

ASSUNTO: EMISSÃO DE PARECER JURÍDICO FINAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE-'PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO EMPRESA •ESPECIALIZADA PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IOCAÇAO DE VEÍCULOS PARA ATENDER; AS NECESSIDADES DAS

DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA D,E SÃaJOÃO DOS PATOS '̂PARA O EXERCÍCIO DE

2021. .

NS-V íÍj
1. RELATÓRIO

Versa o presente parecer acerca do requerimento formulado pela

Comissão Petmanente de' Licitação, referente "à processo licitatório Pregão Presencial
\ ' - :• ' ! ||, ' j 1

(processo adhninistrativo^nS •.2901001/2021), objetivando,o'.registro de preço visando a
' ^'l ir:^ !

contratação empresa especializada-para prestação,de sewiçps de .locação.'.de veículos para
; j' I ' I

atender as necessidades das divèrsas secrètariás-da .prèfeitura de'são João dos Patos para o

exercício de 2021. ^ j •
i Esta :procuradoria manlfestóij-se pela regularidade; dos atos,praticados na

fase preparatória do certame, reiterando nesta oportunidade o cúàhto já exposto.
11

Analisaremos agora à fase externa, que tomamos como marco inicial a
11 .

publicação do instrumento convocatório.

É o relatório.

2. CONSIDERAÇÕES NECESSÁRIAS
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Inicialmente é válido registrar que o exame Jurídico prévio das minutas de

editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes de que trata

o parágrafo único do artigo 38, da lei ns 8.666/93, é exame "que se restringe à parte jurídica

e formal do instrumento, não abrangendo a parte técnica dos mesmos."

Ressalte-se que o parecer jurídico visa a informar, elucidar, enfim, sugerir

providências administrativas a serem estabelecidas nos atos da administração ativa.

!í: '̂
Cumpre esclarecer, também, que toda verificação desta Procuradoria

Jurídica tem por base as informações prestadas e a documentação encaminhada pelos

órgãos competentes e especializados da-Administração Pública. Portanto, tornam-se as

informações como técnicas, dotadas de-vérossimilhanças, pòls não possuía Procuradoria
.'V'\ v;.-' !r::\ i '

Jurídica o dever, os meios oú sequer a legitimidade de deflagraninvestlgações para aferir o
r . • ; . • ,• '.'V ' ' 'r,'r / '
' • . .' •. ' • • í :! ' 'I

acerto, a conveniência e a oportunidade dos^ atos administrativos a serem realizados,
' ^ •; ij ' 1 •

"Ü.-
impulsionados pelo processo licitatório. <• !

T'-

3. DA FUNDAMENTAÇÃO / • ,

O processo foi regularmente deflagrado,-tendo sido o resumo do edital

devidamente publicado, consoante-se constata nos autos,. pelo;que restou cumprido o

princípio da publicidade, na forrna exigida pela Lei Federàlo- 10.520/2002. j

! Em tempo o Edital do Pregão Presencial: vem detalhando ó Objeto, o Prazo

de entrega, ja fase de Proposta,, Habilitação, julgamento e| analise dos documentos.

Julgamento do Recurso, Documento aplicável. Obrigações da jContratada, e Disposições

Gerais, ou seja, dentro da previsão da Lei do Pregão - Lei ns 10.520/02, bem como,

amparada pela Lei 8.666.

Observa-se que foram respeitados os prazos legais, não havendo nos autos

informações quanto a impugnações aos termos do edital.
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No dia 09 de Junho de 2021 às 9:19h, foi aberta a sessão designada para a

Seleção de Proposta mais vantajosa. Constatou-se a presença das empresas LOCAR

EMPREENDIMENTO EIRELI (CNPJ n^ 11.054.901/0001-82), BANDEIRA CONSTRUTORA &

CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ n9 05.791.171/0001-08) e BX EMPREENDIMENTOS

TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ n^ 25.453.894/0001-04), conforme consta na ata da

sessão.

Os íicitahtes entregaram os envelopes, conforme solicitado pelo pregoeiro.

Ij ^
; A comissão pássòU' para a fase de classificação da proposta, momento em

que foi verificado que as empresas ;BANDEIRA'G0NSTRUT0RA 8l CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ
- ji .| ,

n9 05.791.171/0001-08) é BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES; ESERVIÇOS EIRELI (CNPJ

ns 25.453.894/0001-04) não aténdéram o edital nos pontos indicados ha ata':da sessão.

i 'i"
i' Èm seguida,: observou-se 'háyer apenas/ urna! proposta classificada,
[ " '•— '"' ' ''i • I^ I •

iniciando-se imediatamente.a'fase de negociação,*-restando'vencedora a'empresa LOCAR

EMPREENDIMENTO EIRELI (CNPJ n9 11.054.901/0001-82). | j
" ; " ji '

; Não houve impetração de recursos no presepte, certame e o pregoeiro

adjudicou os (tens. 'í'.!' [Í !j
Razão que neste" momento-ò. Assessor-Jurííiico'emite o seu Parecer

-r"" 1!"- I •Favorável emjtodos ps atos dp PfócessO de Licitação até.ò momento praticado já que foram

observados todosos procedimentos para assegurar a,regularldade;e aJegalidade de todosos

atos praticados pela Comissão no procedimento, bem como, encarninha aq Gestor para que
f
38 e incisos e do art. 43 erealize Homologação, preenchendo assim os requisitos do art.

incisos, ambos dà Lei 8.666/93 e suas alterações.

4. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Procuradoria Jurídica Municipal, após tais

argumentos, e tendo em vista o estrito cumprimento das Leis nS 10.520 e 8.666/93,
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observados todos os procedimentos para assegurar a regularidade e a legalidade detodos os

atos praticados pela Comissão no procedimento, OPINA no sentido de que deva se dar

prosseguimento ao processo, homologando-o e efetivando a contratação do ücitante

vencedor.

Conforme é sabido, o parecer jurídico que se dá nas contratações e

licitações é meramente opinativo/ não estando-à administração obrigada a atendê-lo, visto o
li I • 'I

Juízo de oportunidade e conveniência dp Administrador.

I •' , . ' ~
! E0 parecer, salvo melhor juízo.

São Joãò dos Patos - MA; quarta-feira, 09 de junho de 2021.'

Maykofi Silvada .Sousa

Procurador Gèral

OAB/MA 14.924
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