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1. RELATOR

Comissão

(processo é

eventual aq

atender as

Patos - MA.
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dos Patos

PARECER jurídico

Processo Administrativo n^ 0408008/2021

Pregão Eletrônico - Registro de Preço
[ .

Prefeitura de São João
i

ASSUNTO: ANÁLISE|DA^MIN
EEVENTUAL ÃilfíisiMGlDE

LICITATÓRIQjjPARATAinEN

REGISfR©

v-v

ml
—

ARA FUTURA

IPAMENT RESID.ESeRlTOWQIPROCEDlMENTO

RETARIA1MUN16IBALvD E SAÚDE DO

ãcergqMd^TequeFinientõgforrnulado pela

Eletrônico

dfnirttstrativo o li^i^ftQlde- preços para a

Jfêivap eouipamen itàlargsidèlcritosinoiprocedimêlto licítatório para

lecessid^eSadasSecrétà ria'!W! unicip eldôSMuníeiõ^d^São João dos

InteRram osrautos os seguintes documentos:

^licitação dt. "Cüliração fa^uisf^dKpsJèquipamentos

descritos no drocegimenlu,'

nte:•ffJüstrtiCati va;do.:so

c) Termo de Referência;

i I
jd) Flanilha de Estimativa de Preços;
'e) Minuta do Edital acompanhada dos anexos,

que importa relatar.

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

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahop,com.br
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2. CONSIDERAÇÕES NECESSÁRIAS
' ' .1

I I

Preliminarmente, Importa asseverar que compete a esta assessorla prestar
/ ' 'consultoria sob prlsma'estrltamente jurídico, não lhe cabendo adentrarem aspecto relativos

I • i ia conveniência e à joportunldade da prática dos atos administrativos,' que são reservados a

esfera discriclon

examinar q

ressalvadas

jurídica se

Outrosslm, ^

forma, não

daquela ema

3. DA FUND

de preços

Saúde do M

ao amparo

abaixo tran

^tpdqrt. público"
Sminéntéírintè^^^

teratòlosíca^ . :r

áçõef^èsta tRrQcLíc

pa^p gestor.ípij

recer^

competente multo menos

rilnistoatlva^/ou financeira,

ativldadeaêsta assessorla

hGÍS.téGnico--ác

aturezaiopiria

ministrativa.

Iva e, desta

adotar lentação diversa

registro

ty^^^gdos itÇs,|̂ ^^^^^^^^^^5á|riunlclpa! de
Eletrônico

frios difdispositivos

aquele cujos

padrões de desempenho equalidade possam ser objetivamente deflnldosjpelo edital, por
meio de especificações usuais no mercado. 1

/ (

Lei ns 10.520/2002:

|CNjPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219
, E; mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.corri.br
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:

Art. 19. Para aquisição de bens e semços comuns,

poderá ser adotada a licitação' na modalidade de
(

pregão, que será regida por esta Lei.
1

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns,

para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões
__ ___ I

i4^idesempenhQjC"qüalidadéipÍDss§mKrpõbíetivamente
|̂ efiniq^lpeiõ'̂ editãl,fpj)r|meíGiq6fe^^^ usuais

Decreto.nsEOjOz

% ist^í^cre^^ragulamenta citaçao, na

rfRfda idade

^^aquisiçao

-incluidtfs

í5obrje=í.ó:=uso

admiriistr

eletron
a

pí^gãoyiaJfòrn^lêfetrQnica. para a

coritrataçã^QKerviços comuns,

nsldeiengenha e dispõe

ensàlêletrontcall rio. âmbito da
o

edéra

odancíáo^eEregao. na forma

ft T'
administração publica

diretalpelás^autaraui^peiã^unda çoes e pelos

|'fiâoíêlpeS'^é^^5aíor3|j

§ 7" As empr'^S3s púb11cã"s,W^o^siedades•de economia

mista e;'suás ,subsldláriasi regulamento

"intemo~de'que"trai:a'0"anF4"^á^rn9113.303, de 30 de

junho de 2016, poderão adotar, no Ique couber, as
' i '

disposições deste Decreto,' Inclusive I o disposto no

Capítulo XVII, observados os limites de que trata o art.

29 da referida Lei. , i

ClfJPJ: 06.089.668/0001-33 -Teie/fax: 3551-2328/2219 i
>mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.çoin.br ^
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denominado :6

Importa, asçi^Jd

comuns:

§ 39. Para a aquisição de bens e a contratação de

serviços comuns pelos entes 'federativos, com a

utilização de recursos da União decorrentes de

transferências voluntárias, tais comoj convênios e
I

contratos de repasse, a utilização da modalidade de

DOlea,^qr^^isra^a eletrônica
ínoslGãsosiesiiique a lei ou a

T sobre a

de forma

r^egúlãfpen

^áilidad feíencia

[versayas:contratacoes'com\os!reeur;sQsdo

Kexcepcio errcêscnediante previa

aütoridadêfeofnbetervte tílizaçao da

^Tpnefeã^PresencraianaslIiêltac^etl pe que trata

d!capdt!o>M^A§aJadocaoMdoksisterná1 de dispensa

iquétc^MOVadávainviabílidade

féãlizáçãi^ajlpffi

re^ãssevera^^QUè •aTadòca6iqa¥rnóciaiídaqe llcitatoria

egaojKQnieite pode sorutil?

des

aCãoiQé^b^énsTefeerivicos comuns.

ãjcaVo^Vnt^^r.d mentò Q-efinigaõidg bêés e serviços

pem ou serviço

comum" possui as seguintes características básicas:

disponibilidade no mercado , (o objeto é encontrado
' ' ' I

facilmente no mercado), j padronização
•' I

(predeterminação, de modo. objetivo| e uniforme, da

qualidade e dos atributos essenciais' do bem ou do

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219 i
.t '

>mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo._com.br i
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modalidade

ofertado no

3.1. Da fase
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(m

serviço) e casuísmo moderado (a qualidade "comum"

deve ser verificada em cada caso concreto e não em

termos abstratos). (Rafael Carvalho ReUnde Oliveira.
I

'' I

Licitações e Contratos Administrativos (Locais do Klndle
: I

2143-2146). Edição do Kindie).

lo^aRto

casuísmo mode^al^

mesmo sen

bens£:egseÉ>iço$k'cofnühsainelHl^gPàdronizado. o

serldéscritos vãmente. Nesse

sPãlUniaõSiDwilD]

quacãoAdãlmQ'<^IÍdaQe Ide licitação

ntendo que^B^^HDn^útos/servIços

dadpsjpej^Sp^dgri^T^^ rar como bens

comu malvezfqQéZ^^apresentamipadroes claros de

desempenliQ^^ejd^yiíidàde obietivamerite definidos no

ercado, nos

3/2005 (TCU

adoção da

usualmente

ol^raQMde^ni

mòsldolait. 2 doíDeeretoin3B.45

cordão' Rleriario)]

^aMÜspâdcfê-terrTi nçtà»'üst!tica=se^
nK >>0

litítatorJalRr emívista a'^eríeontratáddlé

rcado!

prepaujarorià do pregão

p art. 89 do Decreto n9 10.024/2019 define quais' procedimentos devem

ser observados na fase preparatória do pregão: I j
i j

Art. 89. O processo relativo ao pregão, na forma

eletrônica, será instruído com'ps'seguintes documentos,

no mínimo: i' '

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

E-mail: prefeituradesaoJoaodospatos@yahoo'.com.br !

r.j



&

I ESTADO DO MARANHAO ;
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA '

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

' www.saojoaodospatos.ma.gov.br
, Procuradoria do Município

FOLHA n

bnca

- estudo técnico preliminar, quando necessário;

II - termo de referência;

- planilha estimativa de despesa;

IV - previsão dos recursos orçamentários necessários,

Gonva-mdíGação^das«FubriGas.ipexGeto^a hipótese de

íp^gão para registro de pre^^

•Vauiori7açcO oe abortug^^^^^^g

apoio;

" '̂írfutai^^^^^Si^ftvtTatoMÒl instrumento
S^aleri{^;-tWu^SutaSafã!^yBS^ de preços,
.^nforme-0 cay^g|#|j-

pãrêcef j1jnâico;?^%9í| /i
••

san^^^sráüÍ:bs''do processo?licítatório7y^jfícaís^oTG'ü dossSJíAriãi

Incisos de I a Vllrdc^

3.2. Da fase externaigo^pregao,
* j* -

i§Çlp$^^^^exterha^bo' preágbt-qxíe''blhiaa.^§inigi§^fi'fffister asseverar
neste ponto, somente quanto a convocação dos interessados por meio de divulgação no

• I '•
Diário Oficial, por meio eletrônico (Internet) e no sítio eletrônico oficial'do órgão ou da

entidade promotora c a licitação, nos termos do art. 20, caput, do Decreto n^ 10.024/2019.

Outrossim, importante se faz mencionar a obediência ao,art. 4^, V, da Lei

10.520/2002 c/c art. 25 do Decreto n^ 10.024/2019, os quais determinam que o prazo fixado

C^PJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax; 3551-2328/2219
E-mail: prefeituradesaojoaodospaíos@yahüo.com.br
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FOLHA n

para a apresentação dás propostas pelos interessados, contado a partir dai publicação do

aviso, não será inferior a 08 (oito) dias úteis.

3.5. Do sistema de registro de preço

Da análise-do-Edital;-observa-se-que-a™Adrninistraç-ã%pretende utilizar o

registro de preçp^S^Sál
regulamenta^istemS

apreciado e

forma não

destacando!

3.6. Da pes<

prever o to

pretendido,

envolvendo

outras con

Sistema de

iSist
• -T4

"â*"'
aJMrpqliieKies

8.666/1993.

aso em ora

E^fèstabelece, de

ial do SRP,

anteriormente|^^i^^^^^§tação, deverá
ser^lnec|s|ân^^^^S |̂çi)m oobjeto

a^ípesquls^:^^pr^os^eÍ^^B»^m
içados porjid4€pen|w?T0fijecedo^^^^^gde

'piílicÒ-còjnáipijeWtseíde em
'Preoosfidentte; putros meÍQs,Jpjõ5SíbÍÍitanÜoiáraütortidadeÍcompetente

avaliar sobrefeváSSgCTS^^^pilclclade'da contrataçãbTqc^^^^^^^íevaraefeito.
iNÕ!5r«enf^w^<?^fòlsreaÍizadáaáicieviàa=co^çac^cÍ^í^ós. Tal resultado

' I I
consta na planilha do Setor de Compras presente no bojo deste processo.

, ' I

Mister observar que o processo administrativo,deve serÜnstruído com a

previsão dos recursos orçamentários, identificando-se, para cada uma das requisições, as

respectivas rubricas. Contudo, de conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Contas
I

da União {Acórdão TjCU - 1.279/2008-PIenário), na licitação para Registro de Preços, a

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

' E-mail: prefeituradesaoJoaodospatos@yahooxom.br

Dia possível,

valores em
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I FOLHA

Rubrica

indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momerito da assinatura do

contrato.

3.7. Da minuta do edita e seus anexos

Segund,Qr-o^aFt.-^2-l7^lnGÍsosA/'IH"e-IX-dQ^DecFetOffn^.^55/2000 e art, 8^,

incisos VII e Vlllrdò

iser Instrutd^om^a
que foi deviali^nte

3.8. Da anáijsê

üuantó

20l9 |pre||o |||t|ô tatório deve

eus ánexói^ d§ntre';os dual^^írultã^db contrato o

déstè pròces|"^f

mesmo fora

portanto, de

^é^áfirmaraquegoi;

elaborado dé''rfgêBcJaf:fíiáv^^

prosseguimi i^^^^Bacão/et^^SüItTriòrés temnbs.' ' "• ^

4. DA CONCL

|,p

questões té^^^
oportunidac eBlánv

minuta do edlta&se

São
f

^T|stádp^bGUTa;^i^iá^^^ as
pod^^idisM'ãpr{arloáBo^^l^S^^^içp quanto à
á' d '̂afÒ' âgmlPlstrãtivg^^ da
:os, bem ct^i^da-minutam^^

i ó"".pareeer']u,rtdiçe> quelse^yaáln^^ contratações e

licitações é meramente opinativo, não estando à administração obrigada aatendê-lo.

' I 'Éo parecer, salvo melhor juízo. i

oão dos Patos - MA, quinta-feira, 12 de agosto.de 2021.

CljJPJ: 06.089.668/0001-33 -Telc/fax: 3551-2328/2219
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahob.com.br
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Maykon Siiva^e Sousa

Procurador Geral

OAB/IVÍA 14.924
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E-maii: prefeituradesaojoaodospaiosí^yahoo.com.br

Rubrica

•~N

{ 9 )


