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T.TCTTAÇÃO MODAT.TDADR PREGÃO Rr.ETRÔNTCO -
FORMAÇÃO DE ATA DE REGISIRO DE PREÇOS. PROCESSO
ADMINISTRATIVO 0707008/2021. CONSULTA DA

COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO - EXECUTIVO
DOííMUNICIPAL/DE,'. SÃO/JOÃO DOS^^PÀTOS, ESTADO

T .-V •n-rj/->TCvni>S r-kü "bTJürT^Q 1'MARANHÃO. OBJETO: REGISTRO, DE PREÇOS, PARA
. VUTURA E EVÉNTÜÃL "AQUISIÇÃO ^DEÍMATERIAIS E

» * / ,1

: ARTIGOS ESPOiaiVpS PARA ATÍ^DER ÀNECESSIDADE
, V' .rDAS DI^tóAS SEC^TARI^ DQMÚNICÍPIO DE SÃO JOÃO
' ;;/fèbSPAToIãnMSEDÁLÈGISI^Ç^
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OS píesentes- autos aesta-Assessoria-Jurídica.para an^e eemissão de
parecer jurídico iniciai eçrientações^J:écnicas àluz da.L^i n®;8.666/93^ priridpajmente quanto ao
Edital cseus diçxps. ^ ' • ' *'> ' ' í í •

i ^

^=í • Trata-se de'Processo AdniiãistraUyõ,;_ ny,07Ò70Ó8/2p2J,^ a Pregão

Eletrônico cujiobjeta.é | re^stroidópreços, p^à fub^ao qven^d ajçu^içãp de.materiaiseartigos
u ainecèssidàdè das diversas secrètariãs dd Múnicíjiiò deSâo João dos Patosesportivos paraaténd

-MA

í- :Estes são qs,eíeineatos,e fatos.presentes nos autos.j:^ i,

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

procedimento até esta etapa do certame, mormente da minuta do Edital, para verificar se otrâmite
seguiu rigorosamentè as,normas exigidas pela Lei de Licitações.

Éi em síntese, o relatório, passa-se a manifestação.
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TT -DA ANÃT.TSF. E DAüFTTNnAMENTACÃO
I

Primeiramente, cumpre destacar a obrigatoriedade do presente para o

cumprimento das regras liçitatórias, nos termos do art. 38, IV eParágrafo Único da Lei 8.666/93,
verbis". I

' -̂"Art 38, Oprocedimento da Udíação^^-imciado com a abertura de
. ' processo ^ad/knístraíivo, devidamente [atàiiado, protocolado e numerado,

' •: ; ;cdntendòaatàm^çãôfe^eàiva, aindica^fmánta de^ seu objetoedo remrso
própriopára a-despesa,^e ao qualsèrãopntados oportunamente:

, ' ; • *' S í
'' . í ' ' k' ' * ^ 1. \ y 'i '

- ' A •! .

-''úf r'" ;^-;v '-Z". f •-
V-1' :'plparecem técnicos oujurídim emitihs sobre a

.i
y/ ücitação, dispensa ou

'ittexigibilidade;' ^- y '

•/il::..
9--^^iirdgrq/b único. Asfminutas:de edit^^jde licitado,)bem como as dos
•'\hniratos, acordos, convênios ou'̂ mlés^vem serpreviamente exatmnadas e
'-/aprovadaspor. ãsséhoriajurídica daAdtmhistraçâo."

""Si'-" \ )
i •Isto p3sto, vetiácaí-se: que.ha no proce^ f ddctimentos: Solicitação

de Despesa (SD)' cW|Mo:'justifibativa; Tei^-; de^^
justificativaeespecifiçaçpes detálhaçjas do objétp,çomo,quantidadesevalores; Pesquisas de preços;
Minuta do Eital. e| doj Contrato; Ofício/Memorando requerendo .enpssão de Parecer Jundico
Inicial. ' '

Todaladocumentação acima descrita segue as normas obrigatórias para oregular
procedimento licitatório.

Outra questão relevante éaveriguar se aAdministração está realizando aespeae
adequada para oobjeto que se quer Ucitar. 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 do tipo menor preço para

aquisição de bens e de serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado, senão vejamos:

' * Assim,'^
: " 1 íperfeitamente adequada, j
r ^ 1 i

"Ari. 1\ Para aquisição de bens eserviços comuns, poderá ser adotada a

ücitação namodalidade depregão, que será regidaporesta Lei.

•(.;.)•
M >,? S.'

•rr^-'íe<PáTágrafò único. Consídèram-se bens esermços-cémuns^para osfins eefeitos
' ' . deste' artigo, aqueles cujos padrões deÀesenpenbo e^ualidade possam ser

' V " • • ; 1 ,{ •
- objetivamente .definidos pelo editai porfiieiò de especificações i/st/ais no

a escdliia' da modalidade licitàtória .pelasCòinissãò de Licitação é
• • • . . i!n

' JGomo.já constntâdb hèste parecer,;á fase interna está devidamente instruída, com
„ i li '".Ti

das as peças, indispensáveis; ap processo'de Ucitaçãó, cõnforme disapbna.-cs: tógos 38 e 40 da
í ^ j,- -i ; ^ i,. )' •• •

todas

Lei 8.666/93. íi"

.' 'Aekea dáá/bjáúá^á^^^eôíiátâiiteâ; hô-edit '̂ eStãô éiüvpeiífêitái
disposições le^s eajrnmuta cóntràtui atender as-eídgências^contidãs/dG árt. 55 da Lei 8.666/93,
pois definem objetivamente os bens,:não estabelecem condições ;i^qiias, n^ t^^ pouco faz
exigências imperlinentes|de modo afrustrar acompetitividade eaigu^dade ende os lidtantes.

/ Ciraipi efrisar que aanálise da minuta de edital, foi cpnduzidajà luz da legislação
aplicável ao presenteí.caso, onde está assessoria.juridiça se atém, tão.ápmente, aquestões relativas
àlegalidade da minuta, não nos competindo nenhuma consideração acerca do mérito ao traçar os

( *

parâmetros dos bensientendidos como necessários.

iâímóõiá cüiii ãó
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TTT - DA CONCLUSÃO

Ex pòsitís, esta Assessona Jurídica, entende pela aprovaçao do presente
procedimento até esta etapa do certame, devendo ser os autos encaminhados àCOMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, para as providências cabíveis eoprosseguimento do
feito. !

Éop^éçér^ s^vÔJm '
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>•" : 'São João dos Patos - MA, sexta-feka,^23 de julho de 20^ 'j
- . v,r'f • .

o MADEIRA'-i
VJ i

i', •;

•

I ^ .
v-ii"!..''';

>rv'
Pr'':
L.vi". ^

i'.-v r

DANILO
Assessorjurídico.^^

1/1^15.793
\ •

» V,

. > V

4 Í :;í >•••-..

i" • í'» ^/

^c:'cí\Ç'-- V
• -

• 1.

< "• i í

: "i ! •'•

"• /

"'c f.

' ' ífr'

hã
r. ;«• I

•''1

r- •

'M'-a
''2'iX

• 1

'ms: j í

.V'i'

..'P 1^-

rj:.!--.-

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219
E-mail; prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br


