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ÀProcuradoria Geral do, Município de São João dos Patos - MA
Prefeitura Municipal deiSão João dos Patos - MA

Senhor Procurador,

Estamos encaminhamos eni anexo os autos do Processo
rr

FOLHA n

unícef^

Administrativo ns

0408001/2021, referente ao Pregão^ Eletrônico de ;n2 12/2Ò21, do tipolrfiepòr preço, por item, tendo
como objeto o.Registfp de Preço para a aquisição de Equipamento: HospitaiarJ*(EQUIPAMENTO
HEMATOLÓGICO, AGÍTADOR DE KLINE e SERRA DE GESSQ ClRÚRGICO),;pafajatender as necessidades
da Secretaria Municipaljde Saúde do Município de São João dos Patos -'̂ MA, para a devida aprovação
deste setor, com o disposto na Lei Federal n?, 10Í520/02, Lei Çomplefnentar n" 123/2006 alterada
pela Lei Complementar,n" l|47/2014 e, süBsidiaTiãmehté f.Lei n° 8,666/p;'i t

ic- 3 A . . •, Sendo o'que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros
i I ^ —T-—'1/s\í/ '-íii-. ; !•

ihsideraçlo. • , i' • i!estima e consideração

São João dos Patos/MA, em 13 de setembrd! de'2021
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PARECERjurídico FINAL

T-DO RELATÓRIO

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO

ELETRÔNICO 12/2021 -TIPO MENOR PREÇO POR

ITEM, FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO N"

0408001/2021. CONSULTA DA COMISSÃO

Vl^PERMANE^TE^ DE LICnA |̂p ;- EXECUTIVO
MUNICIPAL DE SÃO JOÃOÍc|,OS PATOS, ESTADO

, , DO MARANHÃO,.OBJETO: REGISTRO DE PREÇO

PARA A ; AQUISIÇÃO ;DÈ; EQUIPAMENTO
;̂;.H0á>ITAlM (EQUIPAMEI^OpEMATOLÒGICO,

' > i ..ÍAGITADOR •^ GESSO
•• . . ' • -'•' v; '.ir- :!•

i • CIRURGICOVPARAvATENDERA AS NECESSIDADES.CIRÚRGICO)

DA: SECRCTARLA .MUNICIPAL' DE

-MUNICÍPIO' ,DE _SÃO'. JOÃO SdOS
, ANÁLISE DA.LEQISLAÇÃO APLICÁVEL.

SAÚDE DO

PATOS/MA.

. '• i

Vieram os presentes áütos à estaAssessòriá Jurídica para análise e emissão de

parecer jurídico final ,é o^entações técnicas àluz-dà Lei n°',8.666/93, prmcipalmen^e quanto àfase
' |. 1 ; . ' V' •• ^ , '• I

externa do certame. ! 1 . . . }

-Trata--se de Processo Administrativo .n° 0408001/2021, referente ao Pregão

Eletrônico n°12/2021 cujo objeto é o registro depreçoparaa aquisição de equipamento hospitalar

{equipamento hematológico,; agitador de kline e serra de gesso áríirgicd) para atender as necessidades da
I

secretaria municipal desaúde do município deSão João dos Patos/MA.

É, enisíntese, o relatório, passa-se a manifestação.

''DüiMW/qe Cai'Vdn
AaigPQnt.,

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/22|9 01^021
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.bi! ^AB/MA 19.793
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TI - DA ANÁLISE E DÁ FUNDAMENTAÇÃO

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, verbís:

"Art. 38. Oprocedimento da licitação será iniciado com a abertura deprocesso

administráttvo, devidamente' 'àiituãdo", pfòtocolado^^ ^nümemdo, contendo a
autorização respectiva, a indicação.sucinta de.seu edo reairsoprópriopara

.adespesá, eao qual serãojuntados oportunamente^ li

f-J~. •
'-í' " '

t ' ' • V. ^ , <' '

' . • "" ^s- pdrèceres técnicos ou jundicosjmitidos johp a licitarão, dispensa ou

•' "• í- . íttéiàpthtüdade: ^ \ ' '''i i'

J
' ''U

1 •

y

Parágrafo único. As minutas de editaisde hciíaçãõ,ibcm corno asdos contratos,
! •e \'-"gj' f . !' ' ''

'-i acordos,'convênios ou ajiiàesdevem/serphinamente examinadas eaprovadaspor
'A . s.' ^ í: J ' !Í'

.ássessòriajuridica daAdministração." / \
t. • " • li I

- Outra questão relevante éaveri^âr se ãAdministração; está realçando aespécieadequadaparaoobjetojqu| se quer licitar;Vejamos:-, p
' ' Compulsandb ps- autos, verificã-se, que o objeto ido certame é cabível à

li.'..- 1 - ^ 1'
modalidade prevista na Lá 10;520/2002; qual seja, ó pregão, espécie do üpo menor preço para

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

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

licitação na modalidade depregão, que será regidaporesta Lei.

(...)

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.l

'•S....L.»«VriPÍra
Ãá^essor Jutidico

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219 pórtaria 016/2021
)AB/WIA 15.793
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Parágrafo único. Consideram-se bens eserviços comuns, para osfins eefeitos

deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser

objetivamente definidos peh edital por meio de especificações usuais no

mercado. "(GRIFO NOSSO)

Assim,vê-se que a escolha da modalidade licitatória pela Comissão de Licitação
I

é perfeitamenteadequada ao objeto.

Isto-pòstq, acerca da fase interna do certame, pode-^seiconstatar a presença da

Solicitação de Despesa;. pJsquisa'de. preços cona justificativa; Termo-^de Referência com as
li . ^ i" '-ír ?' '

justificativas e especificações do objeto; Autorização de Licitação;Minuta,dó Edital e seus anexos;

Parecer Jurídico favorável ap prosseguimento do feitòj^nçs termos do P^^ãfo,Único, art 38 da

Lei 8.666/93; bem çomo| os|demms documentos,eatos necèss^ps que provocaratli anecessidade
de realização de certame,licitatório'̂ para-aquisições debêiís/confpime: determina p art. 14 daLei

8.666/93. ;
t ' t

• ''/<L

Quanto à fasè-externa da licitação,b credenciamento, abertura de envelopes de

propostas depreços e rodadas délances, habilitação dêvidínèhté registrada na atadasessão, todas

em consonância com as Lonnaslêditalícias. ; ; 1"
/'• -• /, • \

Ao final, o Pregqeirò deddiu adjudicar osobjetos emfavor daempresas aseguir:

AGNUS BRASIL GOtóRCiÒ È SERVIÇOS DE ARTIcds LABORATORMIS EIRELLI,
BRASIL DISTRIBUIDORk DE MEDICAMENTOS EEQUIPAMENTOS HOSPITALARES
LTDA, MUNbl-EQuá>AMENTÓS'MEDICOS^^ ODONTÓLOGICOS E/VETERINÁRIOS,
tendo sido declaradas vencedoras, por cotarem òs/menores preço lporutem, Éem como por
atenderem a todas as epgências legais e editalícias, segundo consta do/.Termó de Adjudicação
presente no feito. *• , • —

I

Constata-se que todo o procedimento se encontra em perfeita harmoniacom a

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

GNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br

Deni
Afençsstn

rtaria 01Í/2021

Carvalhc/Nlaseira
íüico

AB/WIA
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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 o interesse público.

III - DA CONCLUSÃO!

Exposiíis, estaAssessoriaJurídicaentendequeo processolicitatório encontra-se

respaldo na Lei Federd n° 8.666/93 e suas oosteriores alterações, ei^s que, encontra-se respaldado

na lei, não tendo nrahut^ óbice que pc^sa ensejar asua nulidade, razão pela qu^ OPINO pelo
prosseguimento dqj:ertame em seus ulteríores atos, devendo ser dado prosseguimento ao processo,

homologando-o, efetivando acontratação do iicitante vencedonf" ' ^

E o parecer, salvò"melhorJuízo. .

I' ,'•( V

;São Joãojdos Patos-MA, segunda-feira, 13 de setembro de 2021.'
j r ^ • r- V—v;:;.; -
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