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PARECER JURÍDICO FINAL

Processo Administrativo 0504003/2021

Pregão Eletrônico Ne 01/2021 - Registro de Preço

Prefeitura de São João dos Patos

ASSUNTO: PARECER JURÍDICO FINAL REFERENTE AO'PREGÃO ELETRÔNICO; PARA REGISTRO
DE PREÇO PARA AEVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIME[|iíFíèi0S PERECÍVEIS ENÃO
PERECÍVEIS PÁRA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MÜNICIPAL DE

SÃO JOÃO DOiS PATOS NO EXÉRCÍCIÕ DE 202Ê -

1. RELATÓRIO

ENSli^OOp MUNICÍPIO DE

i| ! 1
-Trata-se dé .processo, licitatóno no qüal a Cornissãoii Permanente de

• ",< " ' ^ • ' t 'I
Licitação requereú parecer; final sobre-o Pregão EÍetrôniço (processo administrativo ne

-' ' ' " ' Fí i !0504003/202Í), objetivando;-o-registro"de-preçds^para-a-- everitual aquisição de gêneros
I. <. ; > I ' F'• ; /1 • 11' ^ ^alimentícios pefècíveis e-não'perecíveis para atender, os-aluriòs da rede münicipal de ensino

. , .0*"/ U: Ífví.! I 'do município de.Sao João.dos.Patòs.--/i' ,1-' / J i

..-.A ^ 1

cürnprimentò do parágrafoA matéria éftfazfda à apreciaçãdu'ucy^^^

único do art. 8/IX, do Decreto n,9"l'G);024 de 2019, que regula oprégãp, ná forma eletrônica.

2. CDNSIDERAÇÕES NECESSÁRIAS

( ,

Ressalta-se que o presente parecer jurídico é rhèfám^ente opinativo, com o

fito de orientar as autoridades competentes na resolução de questões postas em análise de

acordo com a documentação apresentada, não sendo, portanto, vinculativo à decisão da

autoridade competenteque poderá optar pelo acolhimento das presentes razões ou não.
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3. DA FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente, verifica-se que na fase inicial ^ leiam-se os trâmites

administrativos sobre o processo licitatório —já houve a análise jurídica por parecer, bem
' ^ I

como, sobre a regularidade da minuta do edital e do contrato aos parâmetros legais

contidos no Decreto ne 5.450, de 2002, na Lei 8.666/93, na Lei nR lo'.0.24/19 e nos princípios

gerais de direito. --- ,

1; , 'í
/ Em relação a eventual interppsiçãp de ímpugniações no presente certame.

constata-se não haver documentos que tenham sido subrnetidps à!iapreciação desta

Procuradoria Municipal. Em .anájjse aata presente nos autos, verifica-se qL|e oprocedimento
transcorreu normalmente, com participação de váVíás empresas líçitahtes, assim como o

registro de suas propostas, apresentação de documentos de!-aceitabilídade de proposta,

abertura da fase de dlsputa^de lances, J, |
U ' ' ' • ' 11 ' ' iÇònsíderahdo todos os itens:presentes noTeferidó Sistema de Registro de

Preço, restou adjudicada a empresa vencedora que, apresentloúj a melhor proposta com
' "• ÍÍH'' ' •relação ao critério adotado;';sendo essa, HERBETH H.^RrGUTERRES; EIRELI, inscrita no

sob n^ 18.4Ò9.190/0001r6p,Vn dos itensímajà vantajosos|! à administração,
conforme constante em relação-dé vencedor dp.Processo élTèrrnb jje Adjudicação.

' i. ; ;
Diante do exposto, evidenciado què a Comissão Permanente de Licitação,

j!' 1 'i
na figura da,Presidente da CPL, com a equipe de apoio, procedera em todos os atos

fi I ! .
inerentes ao procedimento licitatório> em consonância especialmente com a Lei n2

10.024/19, Decreto.5.4SO/05,eà:Lei, n9 8.666/93. '
j / I

Éde observar a existência de cdrtipétitividadé! entre os participantes,
agindo em estrita observância aos princípios da supremacia do interesse público, eficiência,

economicidade, razoabilidade, isonomia, legalidade e ao princípio da vinculação ao

instrumento convocatório, nos termos do art. 5^ do referido decreto do Pregão Eletrônico,

opinamos pela sua HOMOLOGAÇÃO pela autoridadesuperior.
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4. DA CONCLUSÃO

Dada à regularidade do certame, que foi realizado na modalidade Registro
de Preço em Pregão Eletrônico, dando transparência, lisura, legalidade, moralidade e

probidade ao processo, éopresente para se opinar pela HOMOLOGAÇÃO do procedimento,
eis que preenche os requisitos exigidos pelo Decreto n^ 10'.024/2019, que rege o

procedimento do Pregão^Eletrônico, epelasTeis 10.520/02- en^. 8.666/93, bem como suas
alterações posteriores, dando condição satisfatória à sua adjò|dicàção e homologação das
propostas.

i í i
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Conforme é sabido, o-pafeÇèr; jurídico quejsè;dá nas contratações e
Tiente_opinativo/n^9;estándo'à;;admihl^^ objigada a atehdê-lo.

t o í3á£eçêr, sàÍvó'melhor juízo. ''ív!-'''" f", 1 í

São João dbs.Patos-.MA, quinta-feira, 17'ije junhpíde 2021. ^

Maykon Sousa

. Pròçuradpr-Geral /

\j'^ ~-bAByiél'Ãl4:924:7--íi
s' ^---7 ^ov-

'.I" '
' l •'

l I

, i

l!!
" -i

• i

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328^219
E-mail: prefeíturadesaojoaodospatos@yahoo.com.br


