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Processo Administrativo ns 2311025/2021

Pregão Eletrônico N® 32/2021 - Registro de Preço

Prefeitura de São João dos Patos -Secretaria Municipal de Saúde

ASSUNTO: PARECER.-JURÍDICO-FINAL-REFERENTE-AO PREGÃO'EtETRÔNICQ"PARA SISTEMA DE

REGISTRO DE PREÇOPARA FUTURÃ-EJeVENTUAL PRESTAÇ^ODE^SeKvÍÇOS DE MAN
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ;E IMPRESSORA .EM GERAL PARA ATENDER AS

DEMANDAS DÁS'diVERSÁS SECRETARIAS^E |UNDOS DO MUNICÍPIO DE SÃOJOÃO DOS PATOS

—MA l"'-' •
Pv''

1. RELATÓRIO

Trafa-se dèfproCésisoliCítafóT o rio qualíaLÇórníssão Pérrnánénte de Licitação

requereu parecer finaí.sobfèlb'jRfêgâÔ'"ElêtTÔhicò nr'32/2021f (processo administrativo n-
^ i -ÍJí/ -."A ' ' ^ . j

2311025/2021), objetivafdõfôWegikrp de preços-pai;a-futura^e^eventuaí prestação de serviços
. |v . '-'áÂ ^ I . .de manutenção de equípartent^^sjdevinformática|e.^imRressor^em geral para atender as

demandas dásrdiversas secrétaríàs':eTundò"s.do-munieíplo;âe~-São Joãobos. Patos.

A matéria é trazida^à.apjeçlãçãorjurí^ca' para-cumprimento do parágrafo

único do art. 8].IX> do Decreto n2';ip:0.24 de^2019, que regula o prègâo, na forma eletrônica.

2. CONSIDERAÇÕES-NECESSÁRIAS

Ressalta-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 competente que poderá optar pelo acolhimento das presentes razões ou não.
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3. DA FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente, verifica-se que na fase iniciai - lelam-se os trâmites

administrativos sobre o processo llcitatório - 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 ns 5.45p/de 2002," nâ'Çer8jB66/9'3, na iCem^s^XóyoTZ^/ÍS.e nos priricípios gerais de

direito.

Em relação a eventual'irítérppsição de impugnaçpés|hp presente certame.

constata-se não haver documentos^-queHtè¥hamrsido submetidos à apreciação desta

Vlunicipalcíí.JuíCO''^Procuradoria

Em- 'ahálisêKàL^áta presente

transcorreu riórrhalmente,Uom pajiticlpaç^q

registro de suas propostaj^presentaçãOfje
abertura da fase de disputa dedancesr-'

^ I |í!; iV •- ^
. \^H\] •

ff.

nos 'autos"? íverifiea-se-'que o procedimento

aO PregãovEIetrônico, iniclou-se às OSílSMo/dia-lO de janeiro de 2022, por
. vtói »A<:. '• ü 7// =

•resas: TERRAmeio do sistema ,LICITANEj;^-|''cóhtoú:^com::a'.partlclpaçã^^^
LOCADQRAA^EIREL! Ç(6N£jSn2j49r604.956/0001-20) .CONSTRUTORA E

LICENCIAMENTÕDESOFtWArE;EjRÈÜl7^ERpJ{ÈNRj:n£'l'2'jaÕ7;998/ÕdOa.35).

y74ifn" análise a ata prêsente^nós' autos, "verifíca-se que o

transcorreu normalmente, çpm ípartlcipação ativa das empresas lícitantes, ambasoferecendo

suas propostas-Hò sIstemaTLIGUAN ET,^onfõrme verifica-se.

e PISONTEC

procedimento

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 n9 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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proposta apresentada no valor total de R$ 229.500,00 (duzentos e vinte e nove 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 n2 10.024/19, Decreto

5.450/05 e à Lei n® 8.666/93v-.«-™--~»--^—

/ Éde observar aexistência dé compêtit|vidade entre os participantes, agindo
em estrita observância aos princípios da suprenriacia do interesse público, eficiência,

í A,.. " 1
economicidade, razoabilidáde>, isonornia,ir!egalidade .e ao princípio da yinculação ao

1 - -'• - i
instrumento convocatório,; nos termos/yo^aTt.JSr-dó.rèfêrído decretoj do.Pregão Eletrônico,

4. DA CONCLUSÃO

opinamos pela sua HOMOLOGAÇÃO pela autoridade superiór:C:Lr''^Ar

; Vs'/y< A
'V' W\'

—}

à

y

JV

Dada à regularidàde do çèi^nTeTlqüe^fõiTêalizadpina^-modalidade Registro
j — j ^ \ 'tf *•

de Preço erri Pregão Elètrônico, ydando transpar.êríc|áí IjsúraHegalldade, Imoralidade e
! 11^ 'U }•! i - I

probidade ao processo, é'p'presénte para se opin^pela^HOlVIOLOGAÇAO do procedimento,
t' 'i. ^. f ^ ^ r - É

eis que preenche os reqUisitosrexlgidos^pelo^Décréto^s^n? 10.024/^^ que rege o

procedimento do Pregão Eletrôniço,lè:pelasrLeisJ.0.;520/02^e ns. 8.666/93, bem como suas
i XA •• y . . • - , . ,

alterações posteriores,, d.arido: condição satisfatóriâ-à sua adjudicação e hoitiologação das

propostas.

Conforme é sabidó, o parecer Jurídico que se dá nasxontratações e licitações

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

Éo parecer, salvo melhorjuízo.

São João dos Patos - MA, segunda-feira, 10 de Janeiro de 2022.
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