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LICITAÇÃdMODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2021 -TIPO
MENOR PF^EÇO POR ITEM, FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO

•DE PREÇCJS. PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 08^008/2021.
CONSULT/J DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -
EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO
MARANHÃO. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS
DE INFORMÁTICA PARA ATÉNDÉR ADEMANDADAS DIVERSAS
SECRHTARíASDO "MUNICÍPIO"DE SÃO JOÃO DOSPATOS - MA.
ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO APLÍCÃVEL. - ' • '
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I !, j \fieram(ós.^^erilés.áutõs ajesta^Ass^bria Üürtdicaparâvãnálise e emissão de
parecerjurídico final èorientáçÕèMécnicás-àluz da Léí n° 8Í666/93, principalmente quanto àfase externa
docertame. ; 1 Í-C í-í

Trata-se de Processo AdmI ......nistrátiyo-n°; 08^^1008/2021 f referente ao Pregão
Eietrônico n° 26/2021 cujo;objeíO éo registro'de preços para-aquísiçaó parceiadã- de equipamentos e
suprimentos deinfòrriiâ(icã'pãra{átender a"(jemahjda-'daá. diversas ^ecretanas dp município de São João
dos Patos-MA. • !; ,

E em 'Síntese, brelatório, pás^a-sé amanifestação.z í,
i

TI - DA ATlÃLISdEDAFUNDÂMElTrACÃO

Primeiramente, cumpre destacar a obrigatoriedade do parecer técnico - jurídico para
ocumprimento dás regras licitatòrias, nos termos ílo art. 38, IV e Parágrafo Ünico da Lei 8.666/93, verbis:

"Art. 38. OprocedÍ7íe/7ft>t/a//c/fôçãoseráinidadowrn-adbertaraxiepivcesso
administrativo, dewdamenfe autuado, protocoiado e numerado, contendo a
autorização respecf/Va, aindicação sucinta de seu objeto^) recurso próprio
para adespesa, e] ao quai serão juntados oporturfpmente:

DBniktóeÇ#p?SlTv •Madeira
Jundico j

taria 015/Í021
OAB/WIA 15.793
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VI - pareceres técnços oujurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou
inexigibilidade;

(...)

Parágrafo único. Ãs minutas de editais de licitação, bem como as dos
contratos, acordos, convênios ou ajustes devem serpreviamente examinadas
e aprovadaspor assessoria jurídica da Administração."

..Outra questão relevante é ave
3ara oóbjejío que ee quer licitar. Vejamos:;

jgüarsè"àÀdminfe^ò esiá réalizando aespécie
i;

Cqmpulsandd^s autos,iVerifica-seiCiuè.o objeto dó;certámejè.cabível à modalidade
prevista tiá Lei 1&1520|̂ 2002,•qua!jeja,:dprègã^^ :espéae;^dtjpp ménór preçoparaaqujsição-de bens e
de serviços comuns, guajquer^que^^ja ovalpr estpado, ^nãq vejamos:]
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"Art. Para aquisição de bens e seiviçqs:çomuns, poderá seradotada a
iicitáção na mdc Édade de pregão,'qúe seíri /eg/dà poresta Lei.

v.í

(tj
KiCohsideram-se bens e serviços comuns, para os fins efSi-Psrúgrafo únict

èfe/tos "deste'éipàó.aduelès cuioslnàdrões deldesernoenho e qualidade' '.,1'

U ;•

• ' %'rdsaais no'men:hdof(GRIFONOSS'Q)fi ? ^

I Assim; vê-se^què a'escolha damodiidade licitátória j^élà -.Cõmlssão de Licitação é
perfeitamente adequada ãpbbjétàl-^,!^ I:_ .ó>" "

3 /
l, , Isto posto,iaç;érca]da.íase):ih]lemá'dO';çek^ presença da

Solicitação de Despia; Pesquisade preçòs.cbmljustifi^ 'dVReferêncià corri as justificativas
eespecificaçõésjdo pBjetq;;Auíonzação de Licitàcãpf.Minuta dp Editáí eseus anexos;Parecer JurídicoX—i..., 1—'é.-.—1- ii- xiu X jo Parágrafo Único, aft. 38 dá Lei 8.666/93; bem como

irovocàram a necWsídade deTeaüzáção de certame
favorável ao pròsseguimento dofeito, nos termos
os demais docümenjos e atos necessários que
.licitatóno paraac

preços e

uisições dlébens,CQnfarme dèteníiinapart. 14daiel 8,666/91
!-• S,

Quanto" á fàse extêitiá dá lictáção,"o credenciamento', abertura das propostas de
odadas delances, habilitação devidamente registrada na ata da sessão, todas em consonância

com as normas editalicias.

f)jão houve ainterposição de recurso.

Ao final, o Pregoeiro decidiu pdjudicar os objetos em favor da empresa a seguir: R.
G. PONCION, inscrita no CNPJ n° 19.67Í781/Q001-42, tendo sido declarada vencedora,j)or colar os
menores preço por item, bem como poratenderem a todas as exigências leg
consta dò Termo de'Adjudicação presente no feito.

Carval
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Constata-se que todo o procec
8.666/93 tiem como á Lei 10.520/2002.

imento se encontra em perfeita tiarmonia com a Lei

Cumpre observar que oexaijie 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 rjara garantir-o interesse púbílco.

-DA CONCLUSÃO

I £x positis, esta Assessoria Juj^ídlca entende que oprocesso iicitatório encontra-se
respaldo na Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações, eis que, encontra-se respaldado na
•lei, não tendo nenhum 'óbice que -possa ensejar a sua nulidade, razão pela -qual OPINO pelo
prossegulpiento do certame em seus ulteriores a^os, devendo ser dado prosseguimento ao processo,
homologando-o, efetivandoa contxatação dq licitante vencedor.

Bo parecer, salvo mélhorjuízo.f)
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