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PARECERJURÍDICO FINAL

licitação MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
25/2021 -TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, FORMAÇÃO
de ata de REGISTRO DE PREÇOS. PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 2203008/2021. CONSULTA DA
COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO
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MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.
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Acontratação em epígrafe teve início com aabertura deiprocesso administrativo,
contendo orequerimento formulado pelas Secretarias interessadas, detalhando oob,eto de sua
pretensão ejustíficaado sua finalidade.

Foram informados os recursos orçamentários, aprevisão financeira para o
,i.t" t o

i'Ui.au.1 - • j

d. M rfiçijffisa d» pri.d.,
contratação foi ®çri^da pela Secret^ Municipal de Admimstraçao.|, |̂ - j;

comum.

AÉcretariaMuni^alde Ad^stração sugeriuqu|ja|>i^nsâo fosse atendida
através de licitação, na modaUdáde TSeg^Kâ^^Jusn&ancfo Íbjeto| H. natureaa
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•^Cbmpulsahdo .osjau^, Yerifiç.se;^:o abj,|o:|4o -rtame écabtvel a
modafidade prevista ha Lei ° f J
aquisição de bSíe es^c, -ão ve,amos:
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Assim, vê-se que aescolha da modafidade ficitatôria pela Comissão de Licitação
éperfeitamente adequada ao objeto.
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Isto posto, acerca da fase interna do certame, pode-se constatar apresença da
SoUdtação de Despesa; Pesquisa de preços com jusüficaüva; Termo de Referência com as
jusáficativas eespecificações do objeto; Autorização de Licitação; Minuta do Edital eseus anexos;
Parecer Jurídico favorável ao prosseguimento do feito por estarem em conformidade com os
termos das Leis Federais n° 8.666/93 en° 10.520/02, consoante documento incluso ao processo,
nos termos do Parágrafo Único, art 38 da Lei 8.666/93; bem mmo os demais documentos eatos

necessidade Hp realização de certame licitatório para aquisições de
^ ^ ^ ' 7 !;'í t i i • ynprpssanoR que prnvncaram a

serviços, conforme Setermina oartT'4^dá Lei-8.666/93.-

' Quanto 'à';fese âteraá da licitação, ,constafou:se•queJa.^i|njlg3^o da Ecitaçao se
deu em estrita obediência àlegislação pertmeçte^B) aforma ços|tá?08 pãi?arealizaçao do
certame, da apreciação dÕsidocumentbs apfesenpá^^^^^^ aó|credenaamento,
habüitação jurídica efisâi^èçlMáções firma/ias, epropostai.de i|̂ js, ap^Vexame de sua

tpatibiUdade com a^-bt^çi^, dò' instruibem^ convoratório i^qrturá fie envelopes de
'i =-//v; _j. ú-iViniforsAÃpwiHíimftntè-remstráda na ãtá da sessão), todas
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propostas de p|reçôs erod^ãá^̂'delances; hábiHfação^de^dàmeitéfregisfe^^ na ãtá d:
y í ,. ^ i ;Qàsedi^cias. í' íj'ii •• ^ 'em consonância còna as normas

-NaoDhóuve^mterposiçao de recursos, c, j' s . j, ísj, •; >1 •
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• ' 'Ao adjudicâr .os-serviçòs favor das empresas a

seguir: EXPRESSO VIP TIU^^OR^SE TO J RUÇINO DA SILVA
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^ 1 - t' j__i ,wr\r-rnt{»rpm ns menores oreRTRFT.T, tendo>,sÍdG'declatadM:vén£;^^;Í>ór:ç^ dem, bem como
por atenderem a-tòdas as exigências-i^s eddit^d^j^êgú^ Tetrno de Adjudicação
presenteno feito ' , ,"|h: • fi
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Constata-se que todo^ó procèdimentÕ' se encontr|iemj perfeita harmonia com a
Lei 8.666/93 bem cómó a'Là 1Ò.52Õ/20Ô2.

Cumpre observar que oexame dos presentes autos restringe-se aos aspectos
jurídicos, excluídos aqueles de namreza técnica, desse modo, partimos da premissa de que a
autoridade competente possui os conhecimentos essenciais para garantir ointeresse publico.
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III-DA CONCLUSÃO

Exposiíis, esta AssessodaJurídica entende que o processo licitatório encontra-se

respaldo na Lei Federaln° 8.666/93 e suas posteriores alterações, eis que, encontra-se respaldado

na lei, não tendo nenhum óbice que possa ensejar a sua nulidade, razão pela qual OPINO pelo

prosseguimento do certame em seus ulteriores atos,devendo serdadoprosseguimento ao processo,

homologando-o, efetivando a contratação dos licitantes vencedores.

É o.parecer, salvo melhor juízo/' jLi
'i ••í São João do^Patos —MA, 14 de iunho de 2021.ij V"" [

"

•• 1 • J
_ ' -fi ;v'* . , ' * ' i

- ^DANILO DE C
• --

I -

í

. V,..'

"; / j

_Madeira, ,
rsór Jurldiço ' - v)rJuddkdfojWria015Í20Í2Ít • '

OAb7ma'15^3V. f'
''z- - • . 1

'•"1 •

• O b:'.'- b-
-v' • -I ^ y-' - • - f ,

/rr-.xg.v ^ .-i -

-''••yC:v3;í„-^:^/'vC.

I • í'í
? r

y,- •V--'

"í

i,
v-

•j

"H

••

y 11
' !

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br


