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LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 17/2021
- TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, FORMAÇÃO DE ATA DE
registro de PREÇOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO N"

0707008/2021. CONSULTA DÁ COMISSÃO PERMANENTE DE

.tiCITÃÇÃÔÔEXEGUTWÔ ^ÃO JOÃO DOS
MTOs,'̂ É;STÃ©Ô;^ maRanh^ de
PREÇOS^ÍÃ®AÍFI^rK^ AQUISIÇÃO DE
MATEi^Ã;S^ PARA ATENDER AS
'l^GESSlÚÃDÍât)Ã SÉCRF^^íRM de ESPORTE,
LASER, -C&TURÃ É JOÃO DOS
r>.A OS/MÃÃí^^ DA

T-nnRKLAMlib

|̂ |çiraxrí^ òs ésentes autos aestâ/Ãssessbria J^(|cap^^ p:iâ\ise eemissão de
parecer jurídicti fi^e onkitpes-tecáiícas àílU!®K:|̂ -8:66^^ quanto àfise
externa do certame^

Trata-se de Processo Administrativo n'' 0707008/2021, referente ao Pre^o

Eletrônico n° 17/2021 cujo objeto éo re^stro de preços para a futura eeventual aquisiçao de
materiais e artigos esportivos para atender as necessidades da Secretaria Mumdpal de Esporte,
Laser, Cultura eJuventude de São João dos Patos/MA.

É,'em síntese, o relatório, passa-se a manifestação.

CNPJ; 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219
E-mail: prefeituradesaqjoaodospatos@yahoo.com.
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TT - DA ANÁT.TSK E DA FUNDAMENTAÇÃO

Põmaramente, cumpre destacar aobrigatoriedade do parecer técnico - jurídico
para ocumjprimento das re^as licitatórias, nos termos do art. 38, WePar%rafo Úmco da Lei
8.666/93, verbU
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"A^ 38. Oproceàimmto da liátofSo sejá iniáaào com a abertura de processo
,admmpirativo, de.vidamentpmt^pdo,.piptocolãdfp.m^^

\ ^iridicaçãò saatiia %teu oi^to para aéspesa, eao
í^ualp$r3òjuntados-cportH '
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pareceres témkos.-Pfs-,jurídicos efá^s^Ptob^i^a hcàação, dispensa ou

'•'art

bv;Ü

•Farú^o único. As minúidjde èdiim 'de lici^^^ní-^mo as dos contratos, acordos,
convênios.m cjHsks:dÈV^jseT>preyíameni^^^^if^ (provadaspor assessoria

, ij— /1.J—Í—
JtMUUOÍ* t««

/ {<|̂ ra quèàãb relevante é^éd^^ sé aÂdnunistt^^;|̂ re^zando aespécie
adequada paraool^eto que. se quer licitar. Vejamos

•í |!^puls!Íàdo: :Qs:;;autos,|̂ ^ ^ ^
modalidade pmvSU léi i|5á/2002,^^^ sej^Jp: pr^P, <^í|íãe d#Ípo menor preço para
aquisição de bens ede serviços comuns, qualquer que seja ovalor estoado, senão vejamos:

'!.4rr 11 PíWu aquisição ãe bens eserjos comuns, poàerá seraàotaâa ahátação
na modatídade depregão, que será regidapor esta Lei

( .1
r •/

Parágafo único. Consideram-se

artigo, aqueles cujospadrões de desempenho e
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osfinseefeitos deste

ossam serqbje^mente
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deüniãos pelo eàital tor meio âe espec^icaçõès usuais fio mercado. "(GRIPO

NOSSO)

Assifü,* vc-sc tjílc a cVCüuía uá iriuuauus£dc'lilÍTitruuá'p COlIúsVaü dc'i^i*-iLaÇau

éperfeitamente adequada ao objeto. •'
(

Isto posto, acerca da fase intema do certame, pode-se constatar apresença da
Solicita.ção de Despesa;; Pesqmsa. dç ,preç;os cçm jus TJemo de,., Ileferência com as
justificativas eespècificà^õés,.db ,:0bjetp;.Autoi^^Ç?P. 4?/^Í^^Ç^P ^ anexos.
ParecerJurídicó)&c^^ aò:pf0ss|guímento dó tótp^írio,? 4|i^|rág^ Único, art. 38 da
Lei 8.666/93; bèm com| osidèmais documentos eatos .necessários ;qil,e provocaram anecessidade
de reáiizaçao de bert^e Hdutoiib páíá aquisi^es defbenSj- çbnform^e idéfe^ina oart. 14 da Lei
8.666/93. í:/ illl /n'

i

; C^uíàto à;fasè ekema daLcÍta^ão,^ó;ótódépdame^ das propostas de
preços e rod^as de|Jances, habilitação devid^ente rre^stradá^ m sessão, todas em
consonância cóín af:nqnnas edjtalíc^ / )

// Ao; |̂iial,%6s jiilgamenlo dos recursos, oPregociro .jjçcidiujadjudicar os objetos
em favor das empresíis a seguir: CASA DOS. FOGOES L1 DÀ,, insciitá no CNPJ sob n
34.776.133/OOÕl-Vbe-í >AR PARÃTY LTDA, inscritã rio CNPJ sqb.^°&;lAL4ã3/0001-30, tendo
sido declaradasVvehçe|oras, por cotãr os menores pféço por itcrrí;;p^m corno por atenderem a

i.S£2UíldC'Cíj"ÍÍOt2:'dO^.T

úopstatã-seí^ opróçèdiín^mtp se encoh^^ ^ permita, harmotiia com a
Lei 8.666/93 bemlcomo ãLei;.lÒ:52D/2002. ; 7;•, . .

V^X'.'<

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.
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ExposUis, esta AssessonaJurídica entende que o processo licitatórío encontra-se

respaldo na Lei Federal ri® 8.666/93 e suas posteriores alterações, eis gue, encontra-se respaldado

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

prosseguimento do certame em seus ulteriores atos, devendo ser dado prosseguimento ao processo,
' . . I

homolo^ndo-o, efetivando a contratação do lidtante vencedor.

|Épif^reçer/.sdyp melhor juízo.

SãoJoão dos Patos —MA, 18de outubro de 2021.,„
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DANILO DH CARVALHO
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