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Edital e seus anexos,/

rf :í

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO -

FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

I X PItóÇES '̂"A^ 1310014/2021.
I ' :: . GÕNSULTA ÍDA: CÔMISS.%;) jPERÍSÍANENTE DE
I " UCITAÇÃÒ/'L EXECirnVOiÍMUNIcbAL DE SÃO
I • . W:, - JOÃO POS PATO^ ESTAD^ TO MARANHÃO.

I ; '/ETONTU^IaQUISI^O dejüRNÁS FUNERÁRIAS E
^ - "• SERVIÇOS de:-TRANSLADO,'PARA, ATENDER AS

''siM •,' :
{ ': FAMÍLIAS CARENTES DO'MUNICÍPIO DE SAOjOAO

I ^ .rv- .• TOS-^ PATOS/Í^A.; ANViLÍSE'-DAÁ LEGISLAÇAO-j ' ' -A^LICÃ^I^ ^
^ %V- f-V''.. í '' ,.•Vieram ds prèsentes:^autGs aesta,Assesso:^aJundica,,ç^^^^ eemissão de

parecer jurídicb inicíal' é'otieritaçpesl''"'-• - o-"itaçpeslteçnicas,à lu2:dà Lei :n^ p^cipalmente quanto ao

Ví^

: Tratasse |de Processp" Administrátivb:^n?'.1310014/2Q2Í^ a Pregão
Eletrônico cujo objetoé o re^stro de preços para a fuhirá e eventual acjuisição de pmas funerárias

esendços de translaáó, |)ãm atender as famílias carentes dÒ Míiiíicípio de^ãoJoão kos Patos -MA.
^EsteJ sãp os elementos efatos presentes, nos autos, -

í
f 1

Passár-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

seguiuri^rosamente as normas exi^dãs pela Lei" dé Lrdtações.

É, em síntese, o relatório, passa-se a manifestação.
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TT-DA ANÂT.TSP.RnÀ FUNDAMENTAÇÃO

estabelecer um

alcançar a pro

I ,

Como'é cediço, a Constituição Federal determinou no arL 37, inciso XXI, que

as contratações dá Administração Pública devem ser precedidos por licitação, em regra. No tocante
aos processos licitatórios, observa-se aaplicabilidade e^^gência eminentemente da Lei n 8.666/93,
que éanorma que trata dos procedimentos licitatórios econtratos com aAdministração Pública,
Direta eIndireta!

A„.Admi^tcaçãG Publícá>:pacá-jcw;,^víiÍK produtos, ou

produtos eserviço; éobagjda constitucion^ente arealizar previamentêjplocesso administrativo
de licitação, cohjototé pre |̂stò np^art. 37, iiiciso XXI da,^"F/88 eart. 2° âaLei
se pode ver da, transcrição ^a redação dos dispositivos ora citados: • . )

s

como

\Ú

• • '.XXI - ressalvados os.casos especificados na legislação, as obras,
"v^vi

serviços, coinpras e alienações 'serão contratados mediante
• ' i" "u

processo de Hdtaçâq pública;qúe assegure igualdade de condições

•r^r"a tpdos" os concorrentes,'-comi;dáúsuias.jque estabeleçam
\ ;lV^ÍV>..,ob^ções •de.,pag^eiitq,ípi^ efetivas da
• ' •'">' -j'''' / m'''' ', : (í' • • r

' proposta, nos térmòs da/lei, ójqim somente permitira as

. ; s;•^exigências db qúàUficaçãòftechicaj ejjécononuça mdispensav^ a
.garantia do^imprimènto dâs obrigaçõès." ' í •

u. ' I ^'"-uWcO ,
Çssa obrr^tpHedãdel-de^líd '̂-'® do^f aspèctps:. o pnmeiro e

tratamento koaKtánò entreos interessados emcontrat:ari'çòmo foima de reaUzação. , j I ^ 1 ' • '
do princípio da impessoalidade, da isonomia eda moralidade; eosegimdp revelá-se no propósito
do poder PúbHcò dê IcJçaçapra^stà;^e lhe ^jám^^i^osa. |'ij. |

Desse modo, sagra-se um tratamento igualitário entre os interessados em

contratar (respeito aó princípio da impessoalidade, isonomia emoralidade publica), epara se
posta níais vantajosa. Depreende-se isto do contido no art. 3°, da Lei n 8.666/93:

"Art. 3®. A licitação destina-se a garantir a observância do

princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta

mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada
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em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade,
i

da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são

correlatos.*'

A licitação, portanto, é o procedimento administrativo mediante o qual a
IAdministração Ijública |Seleciona proposta mais vantajosa para acontratação de objetos que

atendam ao interesse fe nece^siaade^é^modo àcontemplar a^mòfâhdádepu^ ditames
constitucionais^sãgrados nojartigo 37, capute incisos, da Constituição Federal. {!

íí

Dessa forma, permite-se que o" Poder Público ppssã escolher, dentre as

propostas flpr-ep^tadaGj qJd-ó-^a E^s ^yantajésa-p^^is^íi^^^ oViptereose púbíieG^ eaindaj
permite amplamente a todòs a jgu^dade de1condiçõ'ês^sem;^stinções,^i^u do seu direito de
participar dos êontratos'qü| o-^òder>Público celebra. : íiÇfí f j

' " : jurídica se, atem, portanto;jtãó;.somente, às questões, .(^e legalidade das
itàl e,.contrato, conipreendidos seiis, an'exos^e'bs,átòs .adniimstrativqs que precedem

' p^ecer jurídicò! Primeiramente, oimpre^ãestac^^ cjbn^toriedade do presente
ís r^ás-licitatórias, nos termos'dõ.art ^jS, e Parágrafo Único da Lei

I • 38. OptocédÍmentÓ da'IÍcÍtaçãÓ|sèiáinÍaa^ocomaabertiaia
7.dèprocesso administratiyof.devid^rate autuado, protocolado e
• ..'<~niimemdp,.contéridô^âaütd^açãq,re^ècüv%àjÍndicação sucinta

I ^ ;• de seu objeto edo recurso própriojpmia defesa, eao qual serão
j juntadosoportuimhênte: , jf.í'í ' -t'

. Á.análise

minutas de edital

a solicitação de

para o cumprimento: das

8.666/93, verBs.

'• VI - parecerès*técnicos'ou jurídicós''emitidos sobre a licitação,

dispensa ou inexigibilidade;

(•••)

Parágrafo único..As minutas.de editaisde licitação,-bem coma as-

dos contratos,, acordos, convênios ou ajustes devem ser

previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da

Administração.']

m
I f?- •.
!•
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Isto posto, vedfica-seque há no processo os seguintes documentos: Solicitação

Icontendo justificativa; Termo de jReferência devidamente aprovado, com
justificativa e especificações detalhadas do objeto como quantidades e valores; Pesquisas de preços;

Minuta do Edita e do pontrato; Ofício/Memorando requerendo emissão de Parecer Jurídico
Inicial. I

Toda ádocumentação acima descrita segue as normas obrigatórias para o regular

procedimento lietatórioj-- ^
virir-

J.Outra questão relevante é.averigiiar sé a Administração éstá realizando a espécie

adequada para-o objeto que|se quer licitar. Vejamos. • :' - i. -•'̂ 4^ '1

Cómguls^do os autos, verifica-se_;que _o_pbjèto!,idq '̂cért^e é cabível à
modalidade prevista halI^illO.520/2002^ sej^-p^prèg^o; espécieIdá^âpo^ preço para
aquisição de bens e de serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado, senão vejamos:

' I •'̂ ^-Àrt. T^ Paráaqúiação de bens ejs«yiços;comuns, poderá
•adotada a Ucitáção na modali^de de pregão, que será regida

'.' iy , \'t' V, •• í'
T • - f

"esta Lei. í - . i • .
>- - -
í.. •' i

..<V

• ' • y-

ser

por

U

\ \ -V'único.- Cónsideratn-sé

! fr

:<í' r . I)
e serviços comuns, para os

I '•^7:" t^s eefeitos de^e '̂̂ gd. aqueles cújòápadrões de desempenho
I ; ';:e-qualidade pbssám.seLohjetivaménte definidos pelo edital, por

-.-rV. Plf.f --2 '-rI I •[ •-ítieio de especificaçõeVupats rio mercado/YGRIFQ NOSSO)
p. I := ;r ^ r • •; j;4i"

Assim, a escolha dà modalidade' íicitatória pela; pqmissão :;de Licitação é
perfeitamente adequada. | , , ' ' í|

' í "Comojáconstatadonesteparecer, a fase internaestádevidamente instruída, com
|^-,| '•--1-C -rr^r-u-r-• -V- ,;.T. - í.--. A/iír ^

todas as peças indispensáveis ao'processo de licitaçãòi^confònhe disciplina os artigos 38 e 40 da

Lei 8.666/93. j
I

Acerca das cláusulas constantes no edital estão em ,perfeita harmonia com as

disposições le^s e a minuta contratual atender as eidgências contidas do art. 55 da Lei8.666/93,

pois definem objetivamente os bens, não estabelecem condições iníquas, nem tão pouco faz
( I I

exigências impertinent^ de modo a frustrar a competitividade e a igualdade entreos licimntes.
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Cumpre frisar que aanálise da minujta de edital, foi conduzida àluz da legislação
aplicável ao presente caso,onde está assessoria jurídica se atém, tão somente,a questões relativas

à legalidade da rninuta, não' nos competindo nenhumaconsideração acerca do mérito ao traçar os

parâmetros dos bens e serviços entendidos como necessários.

I I '
111 - DA CONCLUSÃO

Ex posiíis, esta Assessoria Jurídica, entende pela' aprovação do presente
I

procedimento até estafetípa "do hértáme, devendo'shrVos ãÜtõs encãmihhãdbs: à COMISSÃO

PERMANENTE DÉ

' • •

1 -ijifTGITAÇÃp VCPL, para as providências cab|v; |̂s^js oprosseguimento do
I

í-: 'í

.."íi "f'

;E\o ;)ar|cer, salvo melhór iiúzp:..-; -

São João dos Patos - MA, 22de outubro de 2021.1 ,
LJ.
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