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PARECER JURIDICO FINAL 

    

Processo Administrativo n2 300603/2022 

Pregdo Eletrénico N2 032/2022 — Registro de Preco 

Prefeitura de Sao Jodo dos Patos — Secretaria de Obras 

ASSUNTO: PARECER JURIDICO FINAL. PREGAO 

ELETRONICO N2 06/2022, REGISTRO DE PRECO. SISTEMA 

DE REGISTRO DE PRECO. FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO 

DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS, TINTAS E 

OUTROS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA 

SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS 

PATOS - MA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. 

POSSIBILIDADE DE CONTRATACAQ DA EMPRESA 

r VENCEDORA. 

1. RELATORIO 

Trata-se de processo licitatério no qual a Comissdo Permanente de Licitacgdo 

requer parecer final sobre o Pregdo Eletrénico n° 32/2022 (processo administrativo n2 

300603/2022), objetivando o registro de precos para a eventual contratacdo de empresa para 

o fornecimento de materiais hidraulicos, elétricos, tintas e outros para atender as 

necessidades da Secretaria de Obras do Municipio de Sao Jodo dos Patos — MA. 

A matéria é trazida a apreciacdo juridica para cumprimento do paragrafo 

Unico do art. 8, IX, do Decreto n? 10.024 de 2019, que regula 0 pregdo, na forma eletrénica. 
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2. CONSIDERACOES NECESSARIAS 

Ressalta-se que o presente parecer juridico 6 meramente opinativo, com o 

fito de orientar as autoridades competentes na resolucdo de questées postas em analise de 

acordo com a documentacao apresentada, nado sendo, portanto, vinculativo 4 decisdo da 

autoridade competente que podera optar pelo acolhimento das presentes razGes ou nado. 

3. DA FUNDAMENTACAO 

Primeiramente, verifica-se que na fase inicial — leiam-se os tramites 

administrativos sobre o processo licitatério — ja houve a andlise juridica por parecer, bem 

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

no Decreto n2 5.450, de 2002, na Lei 8.666/93, na Lei n° 10.0.24/19 e nos principios gerais de 

direito. 

Em relacdo a eventual interposi¢go de impugnagdes no presente certame, 

observa-se que o edital nao foi impugnado por quaisquer interessados. 

Em andlise a ata presente nos autos, verifica-se que o procedimento 

transcorreu normalmente, com participacgdo de trés empresas licitantes, assim como o 

registro de suas propostas, apresentagdo de documentos de aceitabilidade de proposta, 

abertura da fase de disputa de lances e fase-de habilitacdo. 

O Pregdo Eletrénico iniciou-se as 15:00 do dia 04 de agosto de 2022, por 

meio do sistema BBMNETLICITACOES, e contou com a participagdo das seguintes empresas: 

COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, inscrita no CNPJ sob n2 46,009.941/0001-97; 

VALDECI DE SOUSA LIMA JUNIOR. inscrita no CNPJ sob N2 10.333.948/0001-12; e ELETROCOL 

LTDA, inscrita no CNPJ sob n2 10.548.494/0001-05, conforme ata da licitacdo contida nos 

autos. 
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Ao analisar a ata do pregdo eletrdnico, verificou-se que o procedimento 

transcorreu normalmente, com participa¢do ativa das empresas licitantes, ambas oferecendo 

suas propostas no sistema BBMNETLICITACOES, conforme verifica-se. 

Em seguida, conforme se observa, as empresas COSTA MATERIAIS DE 

CONSTRUGAO LTDA e VALDEC! DE SOUSA LIMA JUNIOR foram consideradas habilitadas e a 

empresa ELETROCOL LTDA restou inabilitada. 

Em seguida, a empresa ELETROCOL LTDA manifestou, no prazo legal, 

interesse na interposig¢do de recurso. Apdés, cumprida as formalidades, a referida empresa 

restou habilitada. 

Assim, considerando todos os itens presentes no referido Sistema de 

Registro de Preco, restou adjudicadas as empresas vencedoras 

VALDECI DE SOUSA LIMA JUNIOR, inscrita no CNPJ sob N2 10.333.948/0001- 

12, no valor global de R$ 533.299,00 (quinhentos e trinta e trés mil, duzentos e noventa e 

nove reais), COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, inscrita no CNP! sob n® 

46.009.941/0001-97, no valor global de R$ 45.833, 76 (quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta 

e trés reais e setenta e seis centavos) e ELETROCOL LTDA, inscrita no CNPJ sob n® 

10.548.494/0001-05, no valor global de R$ 22.336,00 (vinte e dois mil, trezentos e trinta e seis 

reais), nos termos dos itens mais vantajosos a administracao, conforme constante em relacdo 

de vencedor do Processo e Termo de Adjudicacao. 

Diante do exposto, evidenciado que a Comissao Permanente de Licitacao, na 

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

procedimento licitatério, em consonancia especialmente com a Lei n2 10.024/19, Decreto 

5.450/05 e a Lei n2 8.666/93. 

E de observar a exist@ncia de competitividade entre os participantes, agindo 

em estrita observancia aos principios da supremacia do interesse publico, eficiéncia, 

economicidade, razoabilidade, isonomia, legalidade e ao principio da vinculag¢do ao 
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instrumento convocatorio, nos termos do art. 52 do referido decreto do Pregao Eletrénico, 

opinamos pela sua HOMOLOGACAO pela autoridade superior. 

4. DA CONCLUSAO 

Dada a regularidade do certame, que foi realizado na modalidade Registro 

de Preco em Pregao Eletrénico, dando transparéncia, lisura, legalidade, moralidade e 

probidade ao processo, é o presente para se opinar pela HOMOLOGACAO do procedimento, 

eis que preenche os requisitos exigidos pelo Decreto n2 10.024/2019, que rege o 

procedimento do Pregao Eletrdnico, e pelas Leis 10.520/02 e n°. 8.666/93, bem como suas 

alteracdes posteriores, dando condicao satisfatéria a sua adjudicacéo e homologacdo das 

propostas. 

Conforme é sabido, o parecer juridico que se da nas contratacées e licitagdes 

é meramente opinativo, ndo estando a administracdo obrigada a atendé-lo. 

E o parecer, salvo melhor juizo. 

S40 Joao dos Patos - MA, segunda-feira, 29 de agosto de 2022. 

Maykon Silva dé Sousa 

Procurador Geral 

OAB/MA 14.924 

  

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219 
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br 

 




