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PREFEITURA DE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N° 06.089.668/0001-33

À Procuradoria Geral doMunicípio de São João dos Patos - MA
Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA

Senhor Procurador

ubrica

Estamos encaminhamos em anexo os autos do Processo adminisfrativo n° 2405005/2021,

referente à Tomada de Preçpsm°'09/2021v'dõ"tipõ'Mên^Pféço"Glõbãl, téndoíconíolobjeto a contrata-
.í "1 ; =5 ^ , -J. I

ção de empresa espéciâlizáda .para a implàntação de um sistema simplificàdo abastecimento de água,

no Povoado Contendas lolaíizado/no Município de São João dos-Patos - MA,Í| mediante CV n°
í • V'I I , _ • ' i i

8.368.00/2019!- Codévasf;5 para a devida aprovação deste setor,-com o .disposto ná Lei Federal n°
! ' M i - ' - N ; •:'-v. ,1 --i

8.666/93, Lei Complementar n° 123/2006álteradà'peIa'Lei'Complementar n®J147/20r4.
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consideração.

ò qué'dispdmos'-pára o»momento reitèramòsmossòs mais-siricerosivotos de estima e
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I-DO RELATÓRIO

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS
09/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
2405005/2021 - MEDIANTE CV 8.368.00/2019.
CONSULTA DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO

"JOÃO -DOS PATOS, ':ESTAD0 do • MARANHÃO.
OBJETO: CONTRATAÇÃO ^ DE ' EMPRESA

'• ÉSPÈCÍAÉÍZAbA^ PAtóí; A IMITANTAÇÃO DE
SlSfEMÃ SIMPLIFIÇADb;DE ABASTECIMENTO DE
AGUA NÕ MUNICÍPIO DE SÃdJOÃO DOS PATOS.

'r

f '! , l'-. !
• I Vieram osiautos a esta Assessòriá Jimdica em-ãténdimeotò ao Memorando da

í s kv';.....-; -fi;.- 1
Comissão Permánente deLieitàção - CPL no qualrequer análise 'eeniissão de parecer jurídico finalI I r, •- ;-;í - •• J, - \r i," .•
à luz dos ditames daLei 8.666/93.^ - ---- ?

il-

}!
f Trata-se Me. Licitação Modalidade/Tomada-'de 'Preços 09/2021, Processo

Administrativo n° 240.5005/2021''Mcdiánte^íGV/M^-vS.SóS.OÔ/âOlp,- Consulta da Comissão
.í í"

Permanente de.Liatação —Executivo Muniçipãirdé SãoJoão dòs-Patos, que,tem como objeto a

contratação deempresa especializada para aimpl^tação de-sistema sicnplificadp deabastecimento

de água. ' l- | -••''à •
í Acerca da fásé' internà do certame pode-sé constatar a presença dos seguintes

documentos: Projeto Básico.devidarnente aprovado^ com-orçamentos,:croriograma, especificações

técnicas, informação orçamèntáriã'(ãrt 167 da CónstifúiçãÕ Fedéfal e tó! 14 da Lei 8.666/93), a

Autorização para a realização dos Procedimentos licitatórios; designação da comissãode licitação

(mciso III do arL 38 da Lei 8.666/93), previsão orçamentária, minuta de edital e seus anexos;

analise e aprovação jurídica do Edital e seus anexos (Parágrafo Único, art. 38 da Lei 8.666/93).

É, em síntese, o relatório, passa-se a manifestação.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/22l9Afe^í^!S
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br ^;bAB/MA 15^93^
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II - DAFUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente,cumpre destacar a obrigatoriedadedo parecer técnico - jundico

para o cumprimento das regras licitatórias, nos termos do art 38, TV e Parágrafo Único da T^ei

8.666/93, verlnr.

1

I' íi

38r O''procedimnto da-háta^o serâstmàado^^ com a abertura de processo
r, K. administrativo, demdàmnte aidiiado, protocolado enumerado, contendo a aníoric^ção

V' . ' "1 rj
srúpe€íiva,'adnd[caçãò^süãntã^ objeto .e à> recurso próprioparaa despesa,

qualserãoJuníaddyÓporiüm^^ ^

e ao

-\'PT - pareceris técnicos''ou jurídicos émtidos sobre a 'üdtãção, dispensa ou

'M-o "ü

•- • Parágrafo único, yismirititas dé^editais de íiciüiçãà, bem como asdos contratos, acordos,
rí:.-.J'^ -lié íí "
V corivenios qu ajusks dmm^^jerípreviamenféjxámi^^ e-aprovadas por assessoria

, : jurídicadà]Administraçãó::''v^ '--C l!' \ •

Np que tange a modaHdàdé/escòlhidà paira a ré^ação do ceitóme é mister

analisar o que reza a!Leidas LiataçoèSj-íWT&w-

"Art 22. Sãomodalidades de licitação:

(...)

II - tomada depreços;

(...)

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax:

E-mail; prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.bq 15H9V



PREFEITURA DE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOSPATOS - MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

\vww.saojoaodospatos.nia.gov.br

í- - ^

n

§2^ Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente

cadastrados ouque atenderem a todas as condições exigidaspara cadastramento até o

terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária

qualificação.

(...)

' ArL' 23. As'modàlidadeS'de'licitação'a que Sfpreferemm incisos I a III do artigo
' . ' • , Í5 Ix ';j

' .anterior serão determinadas einfunção dos seguintes limites, tendo em vista o valor

f . estinjado^^^ contrátaçãoi " j -

m

f- ri
•» íi ,

, I -para obras esemçdsfie-etigenbaria:

V' -rl r*;' ••

'i "'"bjtoniáda depreços zaté 1.500.000,00 (um milhãoe qmnbehtos mil reais);

1Assim, 'pelo valor e pelas caractérísticas do òbjetb^ do contrato, a escolha da

modalidade licitatòria pelá Còrmssão de Licitação fòFpèrfdtamentp^ ' í

!;Qúantó}àTáse\èxtèma,da licitação estao-os avisò^ 'de lidtação publicados nos
moldes do Art. 2Í dàlLei 8.666/93.,Naò^hoüve a inteipbsição dê recurso. ] ' '

j I "'r/í'lí • '
/ |í < ^T" ' •• •" 1' \ .1 ' '

. iAcerca da abert:uha'e-jülgdnèntò;,dõ'çertà^ estãb'devidamente;registradas em

atas Çnciso Vdo ^bs da ld B;,Íj"66/93).;'- 'v/ ^

f

I,í-

IAnalisando cuidadosamente os autos contatou-se que os julgamentos da

habilitação e proposta dê'"préçõs fdfáiri'executados em'côh'sonâncià'com as normas editalícias,

estando todo o procedimento em perfeita harmonia com a Lei 8.666/93, sem conter qualquer

irregularidade. Cumpre frisarque esta assessoria jurídica se atém, tão somente, a questões relativas

à legalidade.
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Ao final, fora declarada vencedora a empresa: GPA CONSTRUÇÕES E

SERVIÇOS LTDA - EPP, com o valor de R$ 248.534,35 (duzentos e quarenta e oito mil reais,

quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

III - DA CONCLUSÃO

E.v.Assessom'Jündica'p pela "aprovação" do presente

procedimento Cípela cònfmpaçãa das decísõesTòm pelò Pre^eiro.niste processo, devendo
os autos retomaril à- CÒMISSÃÒ PERívÍAÍSÍE^T'E DÈ ÜCITAÇAÕ - -CPL para os

' f- I ^ '• " . -y. , i' • l - - i
encaminhamentòs devidos. - V" í ,

í^o pMeeêrfs'Mvo'mél^ juízof"^

São João dos Pa MA, 28 de julho-de 2021.;

DANILO

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

E-mail: prefeituradesaojoáodospatos@yahoo.coni.br


