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IJCTTAÇÃO MODAIJOADR PRRGÂO FJ.RTRÔNTCO 05/2021 -

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, FORMAÇÃO DE ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO N®

1706001/2021. CONSULTA DA COmSSÃO PERMANENTE DE

LICITAÇÃO - EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS

PATOS, ESTADO DO MARANHÃO. OBJETO; REGISTRO DE

PREÇOS para; A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL

PEiSÃÚDE DO^MUNIGÍPlG.DE SÃO=JOÃQ DOS PATOS/MA:
''ANÁLISEbÃÍEGISIÃÇÃ0ÃPLÍCÁ^.j./
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I-DO RELATÓRIO 1 ji v| I
• -Vieram os';
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y • • 1 i"
parecer jundico final e orientações

externa do certame.

ptes^entes autos a esta.-AssessoriaJütídica p^á'análise e emissão
.C1/ tj.;- I

•ientaçõesTécniças à luz da=Lei n° 8;666/,93j principalinerite quanto à '
l: í| ^ O//r l;#:?- '• ;

de

fase

Trata-se de Trbcesso Administóü^ I7dé00i/2G2P,'' referente a Pregão

Eletrônico cujo objeto éj oregistro rie-preços para aaqiusiçao-ie cornbustiveis para atender as
necessidades da Secretaria Mimiçipal de Saudè dp.município de SãoJoão dòs Patos, - MA.

.Essa Ãssessoria Juridica já confeccionou um parecer;ijimdicp. prévio, atestando

aregularidade daLase inicial|lp processo ate aemissão do edibl de aberiuràdo certame.
I

A este se seguiram as etapas de publicação, aquisição de editais e recebimento

de documentação e propostas, com o posterior julgamento da habilitação e das propostas do

licitante. '

É, em síntese, o relatório, passa-se amanifestação.
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II - DA ANALISE E DA FUNDAMENTAÇÃO

De início, cumpre esclarecer que compete a essa, única e exclusivamente,prestar

assessoda, sendo este parecer meramente opinativo, sob o prisma estritamente jurídico, não lhe

cabendo adentrar em aspectos relativos a conveniência e oportunidade da prática dos atos

administrativos, que estão reservadosà esfera discrícionáría do administradorpúblico competente,

tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira,
<"

salvo hipóteses anormais.J í i
.1

I r

Lein° 8.666/93.

Assim,ia análise do prescnté pareceré restritaaos param^tps determideterminados pela

"O.prdçec^ento '̂'ém ' epígrafe tèvé-^mí^^ com à'/atíertura' de processo
'"".-"l í:'. ' ''/ ' "'i '' I •• f

administrativo, contende/bVrequei^ento formulado pela Secfetaría interessada, detalhando o

objeto desua préténsão ejustificándó" sua finalidade: '̂

Foram! infpnnados os reciursos 6rçamerít:mbsí;a previsão financeira para o

A Secretaría Municipalríe Saúde sügeríú qúea;pretensãoi; fosse atendida através

de licitação, na modalidade |̂re^o èíetrônico, jústificándo'.qu^ os bens são de natureza comum;
, . Gompuls^ido os autos, .vérífiça-sê quê o objeto |do>^^^^ é cabível à

, 'I /f] '• 'i, ^ ^ f
modalidade prevista,úa Lei |0;520/2002, qual seja^ o prb^o, espécie doítipo menor preço para
aquisição de bèftS è de áeíviçbs Cõniüns, qüãl^üér qüèseja ò vàlõf èâtiínàdõ, sèíiãò véjãínõs;

: ''
"Art. 1Para aqinsiçao de bens eserviços comais, poderá seradotada a liátação

na modalidade depregão, que seráregidapor esta hei

(...)

Parágrafo único. Consideram-se bens eserviços comais, para osfins e efeitos deste

artigo, aqueles aiiospadrões de desenpenho e qualidade possam seroinetivamente
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• definidos pelo edital por meio à espeáfícaçôes muais m mmado."(GVJFO
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Assim, vê-seque a escolha da modalidade licitatória pelaiComissão de Licitação

é perfeitamente adequada ao 'objeto.
!

Isto posto^ acerca da fase interna do certame, pode-se constatar a presença da

Solicitação de Despesa; rPesquisa -de-preços •^com-justificativai-Tecmorde:." Referência com as

justificativas e especificaçõesidoobjeto; Autor^açãò .dé Licitação; Minuta do -Bdital e seus anexos;

Parecer Jurídico, favorável, ao prosseguimento do feito, pòr estarem ena ^cònfommdade com os

termos das Leis Federais n" |.666/93i e'n° 10.52Õ7Ó2,^consoante documentb'in"c^^ ao processo,
nos termos dq Parágrafo jÚnico, arL 38.da Lei 8.666/93: bem como os demais documentos eatos
necessários que provocaram^ necessidade de realÍ2ãção"de'xertame liciatorio para aquisições.
conforme detên^á Oart 14 dá^L^vA 1^

IJ "V:.:. ^, -Quanto à fas^ externa da ficitáçãq;.cpnstatourse,'que ajdi'mgaçãó'da licitação se
a" .1 % ' • . -• • ' Ideu em estrita'obediência à legislação'péitihehté quáàto.àfotmá^é bs prazos paraá realização do

certame, da apreciação dos docümehto's' àpresentados ,peíahdtãnte, relativos ao credenciamento,

habilitação juqdicaííè fiscaljl déclaràções firmadas .é"proposta/de preços, após exame de sua
•' li (1 '' vS"'"-? íI

compatibilidade com as exigências'do'instrumento convocatóno/ todas eírirconsonância com as

•vi-i- I , íiji). fnormas editahçms. ^ :.r' •"

Não houve a intefposição'.de recurso. -

AÓ fmal, o.r:.'.c, :r.= . |-r I

RIBEIRO & FERNANDES

por item, bem -comoipor atenderem;aiodas as exigênçias Je^Sie .éditalícias, segundo consta do

Termo de Adjudicação presente no feito.
l,

j

Constata-se que todo o procedimento se encontra em perfeita harmonia com a

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

^ \ •*' - - I?' .*1 \l

Pregqeno decidiu adjudicar OS serviços emfavqr daempresa a seguir:

LTDÃ, tendo sido declarada vencedora, por cqtár os menores preço
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TTT - DA CONCXUSÂG

'Expositis, esta AssessoõaJurídica entende que oprocesso licitatório encontra-se
respaldo na Lei Federal n° 8.666/93 esuas posteriores alterações, eis que, encontra-se respaldado
na lei, não tendo nenhum 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

homologando-o, efetivando ácontratação do licitante vencedor.
l' "i. ^ • ' ;i' 'l-:'j
li' ^ r'$l ••É o parecer, salvomelhor juízo. ' ^ ii ^-f
L"| • |

í'--Í^O João dos Patos - MA, quarta-feira, 18 de agosto de 2021;,;' |
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