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PARECERJURÍDICO FINAL

-DO RELJftgRÍo :

IJCTTAÇÃO MODAIJDADR PREGÃO FJETRÔNTCO 04/2021 -
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, FORMAÇÃO DE ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS. PROC^SO ADMINISTRATIVO N®
1103001/2021. CONSULTA DA COMISSÃO PERMANENTE DE

LICITAÇÃO - EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS

PATOS, ESTADO DO MARANHÃO. OBJETO; REGISTRO DE

PREÇOSVPARA^ a CON^ATAÇÃcf ''DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA .REALIZAÇÃO DE^SERVIÇOS DE

- MANUTENÇÃO DE' COÃIptoÃBOREsJ tóíPRESSORAS E
REDE DECOMPUTADORES PMIA ATEÍ^ÉR AS DIVERSAS
SECRETitílIAS -'do MUNICÍPIO DE |sÃO JOÃO DOS

, PATOS/MA. ANÁLISE DA LÉGISÉAÇÃO APLICÁVEL.

5^í

'Viér^ òs^^piesentes autos aesta':Assessoria-Jurípca spam eemissão de
parecer jurídicoí^al;eòjrieiitações:íécnic^ àluz da l«i 8.66^/9:^, prmcípalàeíite quanto àfase
externa do certàmé. f,
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J" li
'

1 í

Administrativo n° 1103G0P/2021, referente a Pregão

Eletrônico <mjo%ôbjeto) é o re^stro rde.preços parara .contratação' de^empresav especializada na

realização de s^mços de manutenção^de computadores, impressoras^e tede„dej|computadores para
atender as divers^^secretarias do municípiovde São jGão:dós;.Patos -MA. y\

iT^ÍEssa kssessoria Jurídica já confeccionou um parecer, jurídico prévio, atestando
aregularidade da fase inicial do processo até aemissão do edital de aliertura do certame.

A este se seguiram as etapas de publicação, aquisição de editais e recebimento

de documentação e propostas, com o posterior julgamento da halpilitação e das propostas do

licitante.

É, emsíntese, o relatório, passa-se a manifestação.
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e./ou iiiiaiicelíSj
adaiinistrauvos,qucc&ia^ _

_p„„

salvo hipóteses anoôniis. ^ ^

Liaaná&e do presente parecer adi|itnen,|>s determinados pela
u;'! •

Lei 11° 8.666/93.

comuin.

I."í
W.'' ^ ^ ' ''' ' ' * Î " I

. bprocedim«rta^L'SaÍ'L^o|:LÍ:^4-^
.dndinistm4-4tendo;dg&ínentp lorfinjat^ pe|Secre^^ i^er^ssadas, deta^an oo
objeto de suapre|nsão-eiüè^dãsnafinaHd |̂: V '

|fo am infoáados os recursos 6r^mentírló |̂| ptevijão financeira para o
custeio da despesl 4copfinOda-e depois ''o Pedrdo,a
contratação foi adtorrzada pelkl^ | ••

íASecrètL Mudicipal.de,Adnfinistm&^
através de Uctt^f, na modalug^Pt^-?^^^^ ~

' fcaptado ó. '
•.•d.Pd.d. pdiJ .. L« teSWOPPjpi «Pd í

d. to. P didíq» í« to dv*i«Si?.d».

"Art. r. Fora aqmição à bem eserviços cot»,m, poderá ser adotada aMtação
na modaUdade depregão, que será regidapor esta hei.
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Parágrafo úmco. Consideram-se bens esennços comuns, paraosfins eefeitos deste

artigo, aqueles cujospadrões de desempenho equalidade possam ser objetivamente

defí-nidos pelo editai por meio de espeáftcações muais no mercado. "fGRÍFO

NOSSO)

Assim, vê-se que a escolha damodalidade licitatória pela Comissão deLicitação

é perfeitamente adequada ao objeto.

risto posto', acerca da fase interna do certame, pqde-|e constat^ apresença da
Solicitação de/Despesa- Pesquisa dê'preços com Justificativa; Te^o dê Referência com as
justificativas e;especÍficJções do objeto; Autorização de Licitação; itóup dò Edital eseus anexos;

3 i ..

conformidade com os

serviços, conforme determiuá b.art. 14daLei 8.666/93.

ao processo,

nos termos do^Pãráirafo ÚmcoJ;^A38 da Lei 8.'666/93::bêm como'"bs demaisfdocumentos eatos
necessários que provnraram a'necessidade deTre^zaçaO dê certamé-licitatóriò para aquisições de

.J\Quanto aTasV externa da HdtaçaoJ-cóhstãtou-se quê a divulgação da licitação se
t i -.s.' \ i •^ • '• '1 -1

deu em estrita obediência à legislação, pertinente' quanto à forma e;osíprazos para a realização do
í'-/• f ) v^''"/. •

certame, da apreciação dos'd'ocumêritps.apresentados 'pela.liatmté; relativos ao credenciamento,
I j ' 'O •--'f ^ ,

habilitação jurídica ^6 fiscal,''ded^ações'fiimádas .e^ p^^ de,'.preços, após .exame de sua
compatibilidade com as exigêacias!;do\'instrumento" "convbcatódbjí/áberturà de envelopes de
propostas de preçosje rodadas de lances, habiHtãçãódeyidan^^ re^sfràdana ata da sessão), todas
em consonância com as normas editalícias.

(•

'' Home inteiposição de recmso, que fora devidamente jiúgádo, mantendo a
decisão que declarou a«nprêsa TERRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELLI vencedora.

Ao final, o Pregoeiro decidiu adjudicar os serviços emfavor daempresa a seguir:

TERRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELLI, tendo sido declarada vencedora, por cotar

os menores preço por item, bem como por atenderem a todas as exigências legais e editalícias,

segundo consta doTermo deAdjudicação presente no feito.
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Constata-se que todo o procedimento se encontra em perfeita harmonia com a

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

TTT - DA CONCLUSÃO

res

na

Uxpositis, esta AssessoriaJundica entende que oprocesso Ucitatório encontra-se

paldo na Lei Federal 8.666/93 esuas posteriores alterações, eis que, encontra-se respaldado
lei, não tendo nenhi^ óbice que possa ensejar asua n^dade, razap peH iq OPINO pelo

prosseguimento do certame em seus ídteriores atos, devendo ser d^ ao processo.
homologando-o, efetivando acontratação do licitante vencedor.;.: M̂

h 'V' I
. É[o p salvo melhõr-ji^óW;^,' í
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•!r ".. São Toão dos Patos -MA, terça-feira, 17 de agosto de 2021. •;
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