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Processo Administrativo 2411024/2021

Pregão Eletrônico Ns 31/2021 - Registro de Preço

Prefeitura de São João dos Patos - Secretaria Municipal de Administração

ASSUNTO: PARECER jyRÍpiGpTINArREFERENTrAOTREGÃOrELETRÔNICp-PARA SISTEMA DE
REGISTRO DE RREÇO PARA-FUTURA EEVÉNTÜAt PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE

yw6
Rubrica

TONNERS DEfjiyiPRESSORAS EM GERAL fARA.ATENDER AS. DEMANDAS DA SECRETARIA
E• " •. - .á .."r... „ ^ 1

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAP DO MJJN|G(P|̂ f)E,SAO JOAO.DOS PATPS - MA.

1. RELATÓRIC

. Trãta-sé dè»processo"líeitafóf

K

pinp.quaià^Gomjssãó Permanente de Licitação

requereu parecer flnarsobre|o.;Pregâ'oTEIétfôríico^n2.,3'l/2Ó71i(processo administrativo ns
i: ' • i:.::.: : j

2411024/2021), òbjetfyan.dô q|egjstrotle pfeçp/ipara^^^ e^ventual prestação de serviços
1

de recarga de TonrierSídCirnpressoras em geral par.á--atèndép as demandas da secretaria
[;," • '

municipal de administração,do piuhicfpib de.São JoãqlJoSlPatps.'̂ *

AmatéTÍa^éÇazidVà'aprècià'çãoLjujTdJca'Çará cumprimento do parágrafo
r- ri

único do art. 8,1X, do Decreto n2^l0:024 dè^2019rque-fegula o pregão, na forma eletrônica.

2. CONSIDERAÇÕES NECESSARÍAS
./

i^sãltã-se que o presente parecer jurídico é meramente opinativo, com o

fito de orientar as autoridades competentes na resolução de questões postas em análise de

acordo com a documentação apresentada, não sendo, portanto, vinculativo à decisão da

autoridade competenteque poderáoptar peloacolhimento das presentes razões ou não.
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3. DA FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente, verifica-se que na fase inicial - leiam-se os trâmites

administrativos sobre o processo licitatório - já houve a análise jurídica por parecer, bem

como, sobre a regularidade da minuta do edital e do contrato aos parâmetros legais contidos

no Decreto n^ 5.450, de 2002, na Lei 8.666/93, na Lei n® 10.0.24/19 e nos princípios gerais de

direito.

/ Erri relaçãoíaiéventual interposlçao de impugnâçpes^ nòípresente certame,

constata-se não havér documentos que tenham, sido^ submetidos à apreciação desta

Procuradoria- Municipal. ' , w1/'—P* -i;-
' '*

I, Em /análise; a ataJpresenternòJ^auto^Sj! verifica-se oue: o Iprocedimento
1 r'n vvv f
} íjl .1

transcorreu normalmente; com-participaçao de uma empresa,-licitante/assim como o registro

de sua proposta, apresentação de documentos\de aceitabilidade de oròpostá, abertura da

J -\-0 •

o Pregão Eletronico-iniclou-se"às~15j:12'do dia 06 de janeiro de 2022, por

fase de lances.

*

meio do sistehrta LICITANET,|momento
• ' •' • J 7 »I • 1

que contou com a^pãrtlclpaçãó da:seguinte empresa:
/jr- 1

TERRA CONSTRUTORA ELOGADORA^qRELj (ÇNPJ n|̂ 9:6Ç4!95^6/(D001-20 que o
"\:r

pregão eletrônico é aberto ã^quajsquerémp*i;«^ quej:dèsejèrh,part;lcipár e preencham os
.V!

requisitos

^ N>s/xr Eni análise aata preserite/nos. autos; veriflçâ-se que oJprocedjmento
transcorreu normalmente, com<participação ativa das empresas llcitantes, ambas oferecendo

suas propOstasno sistemalíCITANET,conforme yerifica-se.

v

Considerando todos os itens presentes no referido Sistema de Registro de

Preço, restou adjudicada a empresa vencedora que apresentou a melhor proposta com

relação ao critério adotado, sendo essa, TERRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI, Inscrita

no CNPJ sob n2 19.604.956/0001-20, nos termos dos Itens mais vantajosos à administração,

conforme constante em relação de vencedor do Processo e Termo de Adjudicação, com
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uiiiuyf^v

proposta apresentada no valor total de R$ 185.500,00 (cento e oitenta e cinco mil e

quinhentos reais).

Diante do exposto, evidenciado que a Comissão Permanente de Licitação, na

figura da Presidente da CPL, com a equipe de apoio, procedera em todos os atos inerentes ao

procedimento licitatório, em consonância especialmente com a Lei n^ 10.024/19, Decreto

5.450/05 e à Lei n^ 8.666/93,-

/ ;É de observara èikistêhcia de competitividade entre os part|cÍjDantes, agindo

em estrita observância aos. princíplòi da suprèrdáçla; do interesse público, eficiência,

economicidade, razoabilidade,/ísonomia,rJegajidad^^^ princípio/'da yinculação ao
%

instrumento convocatório, nos termòs/do^a1t/59'dò;fefêrido decreto'do Pregão Eletrônico,

opinamos pela sua HOMOLOGAÇÃO pela autoridade superior;

4. DA CONCLUSÃO

de Preço err

probidade ao

eis que preenche os requisit^Q,exi|idqs.ip^ lp:02|/2019>: que rege o
( I . •'j.. n. 1procedimento; do Pregão Eletrôniçort.e^eíasJLeis.d:0Jg0/p2^e n^. 8.66^6/93, bem como suas

alterações posteriores, dando condição s^^fatória àsua adjudiçação/e homologação das
propostas.

dade Registroi Dada à reguíaridade do certame.-quesfoi,realizado ne modal- y ' 'UV' Slií ' ' '
.Pregão Eletrônico,/dando transparêncíà, lisufar-legalldade,Imoralidade e

processo, resfíitê|ç"a '̂sè òplrià^péla^oyi^í:ÕGAÇ^d do procedimento.

Conforme é sabido, o-parecer jurídico que se dá nas,contratações e licitações
' ' '

é meramente opinativo, não estando à administração obrigada a atendê-lo.

Éo parecer, salvo melhor juízo.

São João dos Patos - MA, quinta-feira, 06 de janeiro de 2022.
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Maykon Silv^de Sousa

Procurador Geral

OAB/MA 14.924
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