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LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO - TIPO MENOR

PREÇO POR ITEM, FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 0504003/2021.

• ;-CONSUbTA-DA'COMISSÃO PERMANENTE,. DE LICITAÇÃO -

). ESTADO DO
í-í '-t";

f : MARANHAO. OBJETO; REGíSTRODEPREÇOS PARA EVENTUAL

; '̂ AQUISIÇÃO DE, GÊNEROS ALIMÉNlClOS. fERECÍVEIS ENÃO
! %RECÍPI0^PARAãTENDÊR0S'ÁLUn6 MUNICIPAL
r-: DEensino-DA^PREFEITURA DE! SÃO JOÃO DOS PATOS - MA.

•v:iANÂLIS&SÁLEGISÍa^toiAPLICÍWE^ ' | -
M.-' ''iV (pi?. '• i; ,

r.

vi^s

•.Vieram os prèsêíités aütos'a esta ,As'̂ soriaJuridic^;para análise e emissão de

parecer jurídico Inicial é orientaçõesièc^ iuz dáTél ri^í.'666/93, pnnbipãirrien,te quanto ao Edital e

seus anexos. V\-- .. Ít-m

h "Trata-se de•Çra^sòJAdmihjstratiyó®® 0504003/2021 ,• teferente aPregão Eletrônico
cujo objeto éoregistro de preços;|̂ ra"eventuat, a^üfé 'áliiiiènticíos perecíveis enão
perecíveis para atender os alunos da fede münièipa^^^dSénsinò da Prete^^ |ãp,Jòão dos Patos -
MA. ="•• • x jlxH J

iX.; ,, . X!, X J ^ jíi jXjl I V
jv XEstes são.Qs^eíefnentòse fatos presentes hps-a^^ j'

i

Passar-se-á à anáíise da documentação acostada aos autos bem como do

procedimento até esta etapa docertame, mormente da minuta do Editai, paraverificarse o trâmite seguiu

rigorosamente as normas exigidas peia Lei de Licitações.

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

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoó.coin.br

Janiife de carvaJtfo MadeiraCNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219 TA^essor jUridico
' 7or?aria 0l|2021

/ôAB/MA 15.793



PREFEITURA DE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
www.saojoaodospatos.ma.gov.br

Ti'

"^f^ubrica
' uniceiíw"

II - DA ANÁLISE E DA FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente, cumpre destacar a obrigatoriedade do presente para o cumprimento

das regras licitatórias, nos termos do art. 38, IV e Parágrafo Único da Lei 8.666/93, verbis:

"Art. 38. Oprocedimento da licitaçào será iniciado coma aberturade

processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e
f

7'numeradoicontendo afutorízação respectiva, a indicação sucinta de
ii

•/ . ... seu pbjetó e do recurso, próprio ppra]a despesa,'e ao quai serão
./Vr '. , . Juntados oportunamente: ' '' '

7ni
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j - pareceres técniç^fbujuridiçosfpmitid^^^ sobre a licitaçào.
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'' ' • \V" íĵ Î I "
Parágrafo-úri/co,As:m/nufas-cfe ec/M/s;cíe //c/fa^p, bem como as dos

- \u: V< contratos, acordos, convênios ou ajustes devem-ser previamente
X/.. : ' ' ; !.:uíir'"

i' examinadas e.aproi/adasporassèssòfía^^
•-7' s >'X'• '

•%'7:--C jii
Isto postõrV^ficísètque seguint^;;documentos; Solicitação de

Despesa (SD) ,'conterido justificátlvâ;frérrno.%'Refèrêricia^^^ justificativa e
especificações ^dètálhadàs do òbjeto comò quantidãdès e:valofes| Pesquíãásde preços; do Edital
e do Contrato; Cffício/Memorando requerendo erhissãd de Parecer Jurídico Inicial. ^ ,

: !i Í;t
•v X

- Toda a documentação acima descrita segue as nçirrias obrigatórias para o regular

procedimento ücitatório.

Outra questão relevante é averiguar se a Administração está realizando a espécie

adequada parao objeto que se quer licitar. Vejamos.
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Compulsando os autos, verifica-se que o objeto do certame é cabível à modalidade

prevista na Lei 10.520/2002, qual seja, o pregão, espécie dotipo menor preço paraaquisição de bense

de serviços comuns, qualquerque seja o valorestimado, senão vejamos;

"Art. 1". Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser

adofacfa a licitação namodalidade depregão, queserá regida poresta

Lei.

U

; 'Parágrafo únicOí Consideram-se bens ^serviços comuns, para os fins

e èféitos.^déste artigo, 'aqueles cuiosípadfões dé desempenho e
"•••••• !-5'"' jOji; •'* á -V r|
•., V,aualidàde-Dossam. ser obietivamenté definidos pelo edital, por meio
• V •" - "O \J ' ' "r ,

.•. /.fMe especificàcôesusuWnomércadò:''(GRIFtí.NOSSO)
Vv'- w " •

> . r" .

>, ' '' ,' 'í. ' (' ' . ^
de Licitação éí. -Assim,, a 'escolha^da' modalidacle' licitatóriápelai Comissão-'di

idequada. ^ ; ^perfeitamente adequada

\l
í- Como já cohstãtádo neèté parecer, a fàse .interna está'devidamente Instruída, com

todas as peçaslndispensáyeJs^o;'pfò^^^ de íicítaçãó, confprme-disçipjinà os artigos
8.666/93. T- i

38 e 40 da Lei

í,! ?
ii. 'n<

f - Acerca das'cláusulas: constantes' nó-èditál; estão íém perfeita harmonia com as

disposições legais.e a niinuta cpritratuàlatendéFesexigênciascoptidas do:art^i55da Lei 8.666/93, pois

definem objetiyameritè ds bens, hão estàbelecerh'condições' iníquas,i> nem tão poüco faz exigências

impertinentes dd modo áfrustrar a&inpetitividàdedaigualdade -entrejWlicítárites.' /
• —Cdmpre frisar que^a anàlise da minuta de edital, fbircõndüzida à luz da legislação

aplicável ao presentecaso, ondeestá assessoria jurídica se atém, tão somente, a questões relativas à

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

parâmetros dos bens entendidos como necessários.

Dapibrtfe Carvalho Niaaeirü
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III-DA CONCLUSÃO

Ex positis, esta Assessoria Jurídica, entende pela aprovação do presente
f

procedimento até esta etapa do certame, devendo ser os autos encaminhados à COMISSÃO

PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, para as providências cabíveis e o prosseguimento do feito.

Éoparecer, salvo melhorJuízo.
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