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PARECER jurídico FINAL

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

20/2021 - TIPOMENOR PREÇO PORITEM, FORMAÇÃO

DE ATA DE REGISTRO DB PREÇOS. PROCESSO

ADMINISTRATIVO N^ 1602001/2021. CONSULTA DA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -

EXECUTIVO MUNICIPAL DE-SÃO,. JOÃO DOS PATOS,

ESTADO DO maranhão.-;:OÍ^ REGISTRO DE
PRIÍÇOS PARA EVENTUAL JÃQltósiÇÃO PARCELADA
DE EQUIPARrEN'1'OS fSlMlMENTOS DE
INFORMÁTICA PARA. ATE®®ÁS ^NECESSIDADES

DO MUNICÍPIO DE SÃO:|JOÃO V.IÍOS PATOS/MA.

ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ÁtEICÁVEL.

;:í^ i • ' ^

I - DO RFLATORIO :

'• -/.Vièram/As^preseiltes aütos a esta ÀssesspEa Jurícic^^píura'̂ álíse e emissão de

parecer jurídico final è onenrações técnicas à luzda Lei n> 8.666/93, pnn®dm^ quanto à fase

extema do certanie'

Trata®.dè.. Processo. Administr^b ;n° 1602001^2021, /referente ao Pregão
Presencial n° 2Q/2ÒZI^cüjò;:®jetoÁ ó® DE PREÇOS PARA^ÊV&fuA^
PARCELADA DÉEQUIPÃi^ENTOS ESUPREVÍENTOS DErNFORi\£ATÍCA PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.

É, em síntese, o relatório, passa-se a manifestação.
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!le Carv^ho Madeira
^ssor/uridico

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.(| iAB/MftM5.793



^ /

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃOJOÃO DOSPATOS - MA

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

folha

Rubrica

TT -DA ANÁTJSK K DAFUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente, cumpre destacar a obrigatoriedade do parecer técnico - jurídico

para. o cumprimento das regras licitatórias, nos termos do art. 38, IV eParágrafo Único da Lei
8.666/93, verlns.

Óprm^emq âà^^liáia^ão será abertura de processo

• aànnnufraüvo, àeiMãmerite áutiàdòppfótocokàophuih^àq})^ a autons^ção

7 ./-hspdç0à^:d-màícaçãò'̂ 'ãn^ de-^^^^^^ ^

V/.f ^ \ quàl^ráó-jmtaãos (pmpinatntnfá;:. :: '.I

. *1 \ v •• , . .

;a>; /.• -

VJ - pareçeres técnicos ou ju^ms efnit^os/y/ohrt. dyJ^i^^ dispensa ou
'inexigíbílidade;

í'S;if>rí

(...)

• único, editaisJ&líctSaçaapÁ dos contratos, acordos,
convênios ou ajustes demn ser'ppviamente exmin^s e. hpmvadas por assessoria

'•v:jundicadástUminrt "•-•jJ

,;/ Õutraiíquèstao .releváiite éavêriguar. s a espécie

adequada para.O: òbjéfe^ quer licilar. V^arnós: . y.

' 5/CompüisaridO Xos; verifica-se qu& o objeto Ido tórtame é cabível à

modalidade prèvi^ta riá;® dÔ;é2Q^ qual sejâ; oprè^, espécieiâo'tijpo menor preço para
aquisição de bens ede serviços comuns, qualquer que seja ovalor estimado, senão vejamos:

'ÍArt. 1Para aquisição de bens eserviços comuns, poderá seradotada a liátaçâo

namodalidade depregão, que será regidaporesta'Ui

(...)
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Paná^^o único. Consideram-se bens eserviços comuns, para osfins eefeitos deste
artigo, aqueles cuiospadrões de desempenho equalidade possam ser objetivamente.
definidos pelo edital por meio de especificações u.cuais no mercado. "(fCRIFO
NOSSO)

Assim, vê-se que aescolha da modalidade licitatóáa pela Comissão de Licitação

é perfeitamente adequada ao objeto.

,Isto 'pos;tó, acerca da fase interna Ho certame, poàg^sfe^çpti^tatar apresença da
Solicitação de Í3esp^ã;-;Pès<^s^ preços com: Jüstificativá; Témo::;de'Referem com as
justiEcativas eespè<ãficaçõ'es;do objeto; Autorização de Lieitaçãó; L^ji^ do ^Edital eseus anexos.
Parecer Jurídicp fayGtável ãOiprosse^imento dp feito, nòs: termos dOi^P^a^^o Único, art. 38 da
Lei 8.666/93; bem'cpm documentos eatos necessários qüe proripcaram anecessidade
de realização d|oertame lptátório para aquisiçÔea dO séiviços, corif^ |̂ietecirima oart. 14 da
Lei 8.666/93. ^ ' • Iftlltf' /

., Qüanto- ã faSe externa da lidta^, ocredenciameniq/abertúra de envelopes de
propostas de pteÇos rirridadas de Imces, habiHtaçãp Ua ata da sessão (fls.
1119 a1168), tòdaVí^ consonância com as normas editalícias.

• Ão finalj-o PregOeico decidiu adjudicar ps objetos :Çm'. jfayor das empresas a

seguir: R.G. PONCIOÍ^ME; A.G.M. LÜSTOSÁ EIRELI; sM&A foiSTRIBUIDORA
LTDA - ME, térido sido âècl^ vencedoras^::pof cotarem os í^eço por item, bem
como por ateridérém á.tpcks! legais e ediuriícias, se^ndoi/cónsta do Termo de
Adjudicação presentè nmfe^^ 1189 á il96). ;.'ç|

G6nstàta-sê qUO todo pprocetoênto se encontí^qiu perfeita harmonia com a

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

Cumpre observar que o exame dos presentes autos restringe-se aos aspectos

jurídicos, excluídos aqueles de natureza técnica, desse modo, partimos da premissa de que a
autoridade competente possui os conhecimentos essenciais para garantir ointeresse público.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/26l|s^Çssor^Jurtó
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TTT - DA CONCLUSÃO

BxposHis, esta AssessoriaJurídica entende que oprocesso Ucitatórío encontra-se

respaldo na Lei Federal n** 8.666/93 esuas 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 ultenores atos, devendo ser dado prosseguimento ao processo,
homolo^ndo-o, efetivando acontratação do lidtante vencedor.

È pp^ecer, juízo. .

. 'São João dos Patos -MA, quinta-feira, 17 de junho de 2021.

DANILO DBf CÂRVALHO

AssessorJurídico

EIRA -V
de eafya,lhó;IVIádeir.

sessor Jurídico
rtaría.016/2021
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