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I-RELATÓRIO

LICXTAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO -

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. FORMAÇÃO DE ATA

DE REGISTRO DE PREÇOS. PROCESSO

ADMINISTRATIVO N° 3008030/2021. CONSULTA DA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -

.E^OECUTIVO IvWNIÇI^^ DOS PATOS,

ESTADO DO MARANHAO. i.OBjETO: ^REGISTRO DE
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i '̂ Vieram ps presentes.autos a esta-AssessomJimdÍGà p^a análi^ e emissão de

parecer jurídico^iniaal e odentãçpes,,técnicás à luz daLei n°,8.666/93, pmcipalmente quanto ao
•i' ri

Edital e seus aheTOS.
'' \-

4! "4'̂ ':''?
'1' =ír

^-::,.rTrata-sei]de'Processo^ AdministíativO/-'n°'3008030/;2Ò21/ rêf^ente a Pregão
J rf»oistm/d(=; nffros nara a ániiisicãó-He rdrnliijstiVí=íis-'r>ara as

, r il 'O* 'A A ,^'1 - Ç •'}, f, íA

is sècretarias do Municípiode SãoJoãõ dos Patos/MA. /
f . 44 • " lí °l-' :

Rletrôniro

necessidades dás diversas

Estes sãc os elementos e fatos presentes.nos autos, i 'iv'; - '
-r ' 'X' í" I : •

'U-.-í

r:?
' " 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 o tramite
IIseguiu rigorosamente as^ normas exigidas pela Lei de Licitações.

i
É, em síntese, o relatório, passa-se a manifestação.
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II - DA ANALISE E DÃ FUNDAMENTAÇÃO

(

Primeixamente, cumpre destacar a obrigatoriedade do presente para o

cumprimento das regras

verbis:

idíatórias;. nos termos do art. 38^ IV e Paráerafo Único daLei 8.666/93.

"Art.38. O procedimento da licitação seráiniciadocom a abertura

, _.,^de.,processo administrativo, devidamente.autuado, protocolado e

U a-autonzação respectiva;, a indicação sucinla

" ;,,.'/;:dé;seüip^^^ e do recurso própnop^ía despesa, e aoqual serão

' íí-S;v

/ •. "VVI - pareceres-técnicos-ou'jutídico^ emitidos sobre a licitação.

•í', dispensá-ou'mexigibUidade;'
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IJ '^-Parágrafo úmco.'As^minutas de editais de bcitação,bem como as

tüos- contratos, Facorüos;®íCünvemos'r OU"" ajustes uevem ser

Fpreviamente examinadas .e'aprovadas por assessona jurídica da
- ' ' I ' *• 9

•^Admmistração."' ' ^ ^

xaLu pòaiL, vtjmiuu-auqutj ua uu-piuiiuaao o» &t;guiiiL(js"uuLumCiiLOs". OúuCiláçao

de Despesa (SD)'contendi) justificativa;^ Termo de-ReferênciasdevidànenteFaprovado, com
'V' 1 í • ' '' ° .1

justificativa e especificaçõesyetalhadas-do objeto como quantidades-e valores;Pesquisas de preços;

Minuta do Edital e do .Contrato; ©fício/Memorando requerendo etmssão^.de Parecer Jurídico

Inicial.

Toda a documentação acimadescritasegueas normas obrigatórias para o regular

procedimento licitatório! |

Outra questão relevante é averiguar se a Administração está realizando a espécie

adequada para o objeto que se quer licitar. Vejamos.
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Compiüsando os autos, verifica-se que o objeto do certame é cabível à
I

modalidade prevista na Liei 10.520/2002, qual seja, o pregão, espécie do tipo menor preço para
aquisição debens e deserviços comuns, qualquer que seja o valor estimado, senão vejamos:

"Art. 1®. Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser

adotada a licitoção na modalidade de pregão, que será regida por

esta Lei.

11

; • 4- •,

^ Paíágiafo único. Gonsiderabi-se bense-serviços comuns, paraos
• 4'' '•
•-7 deccmpcnhn

e qüalidáde possam ser objétivamerité definidos pelo edital, por
•' ' -';h'.í'-- i''' K';.
meio de espeaficaçõés üsuais no mercadn."YGRTFO NOSSO)

.5 i , • '

' (' o'jescoiliaxda'-modalidade-lícitatória ~pél? G'̂ ínis '̂̂ T> de TArít9^^o ^
perfeitamente adequada.

i' 'H''?-

^ Comolá c(instatado neste parecerj-a-fase interna estádêvid^ente instruída,com
•) i| : - . •• ' :

luuud ita pL:çaa'-muiapcudavcia au,piücc»&u ue u«.aLaçau, cuiiiuiuic uísvipnua us aiugus c -n/ cia

Lei 8.666/93.

•Acerca ,'das cláusulas constantes-no" editdl> estão em perfeitá harmonia com as
L.íl --777'-'777; 7 - ^74777.77''disposições legais e-a minutaj cõntratuk:átender as, ejágèricias Gòntidàs üo"jart~55 da i^i ».G66/y3,

pois definem objetivaméntej os bens/ não estabelecem condições iníquas/ nem Tão pouco fazexigências impertinentés|de modo afrustraracompetitividadeeaigualdade entre ós licitantes.
. Çumpre frisar que ai^alise da minuta de eital,foi coiid^idá àluz da legislação

aplicável ao presente caso, onde estáassessoria jurídica se atém, tão somente, a questões relati^s

à legalidade daminuta, não rios competindo nenhuma consideração acerca do mérito ao traçar os
j I

narãmetros dos serviços entendidos como necessários.
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iii - dW conclusão

Ex posiíis, esta Assessona Jurídica, entende pela aprovação do presente
I Iprocedimento até esta empa do certame, devendo ser os autos encaminhados à COMISSÃO

PERMANENTE DE LICITAÇÃO —CPL, para as providências cabíveis e o prosseguimento do

feito. !

É o parecer, salvo melhorjuíao.
' ' ' 5 li ^ "f '

/ 'São João dos Patos - MA, quarta-feira, 15 desetembro de2021.! •
i
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DANILO DSnCARVÁLHO IvíAD
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Pregoeiro
Nesta
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Secretaria Municipal de Administração

DESPACHO

ASSUNTO: Comunicádo-Publicação deAviso de Licitação

Presencial^ _
do Município de SãpJjpã) dos Patos/SíA''e-^CGmq^^jeto\^^^ visando o
REGISTRO DE PREQCjS pá-a a~AquisiçãQid:e| Combustifei '̂ppa'atendcrn'a necessidades da
Secretaria Munii:ipal'd^™nÍnistração_do Município-de-Sãó-bòão dosPa?ds/MA.

H" dh-M
Autorizo ao^Sr.-Pregoeirb\e membros dejsua equipe,<

I ^ Tj .-s% s - '/>r
aviso de licitação e atuárínãAbertura;de.Sessão.Pública?>, //

ÍS>1

Sen lor Pre ?oeiro,

Segueis autós do processo^dministrativo:^ ^
^ 'w.ijT-j V -y r .ar' ^ i i„

oào dos,Patos/MA, 16 de setembro de 2

Thuany
Secretária M
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