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Pregão Eletrônico Nº 044/2021 — Registro de Preço 

Prefeitura de São João dos Patos — Secretaria de Assistência Social 

    

   

    
   

  

   

Le) . PREGÃO 

E EVENTUAL 

)RNECIMENTO 

TIL, COROA DE 

      

  
o 1. RELATÓRIO 

de Licitação 

requereu pari 

010802/2022 

strativo nº 

é empresa para 

o fornecimen iais e serviços de 

translado e tanatopraxia para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social do 

Município de São João dos Patos — MA. 

A matéria é trazida à apreciação jurídica para cumprimento do parágrafo 

único do art. 8, IX, do Decreto nº 10.024 de 2019, que regula o pregão, na forma eletrônica. 
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2. CONSIDERAÇÕES NECESSÁRIAS 

Ressalta-se que o presente parecer jurídico é meramente opinativo, com o (2) 

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. 

    

        

   
   

    

   
   

   
   
    

  

os trâmites 

parecer, bem 

como, sobre a it gais contidos 

no Decreto nº E pios gerais de 

direito. 

nte certame, 

constata-se ciação desta 

Procuradoria 

| procedimento 

transcorreu ssim como o 

registro de s de proposta, 

abertura da f: 

embro de 2022, 

por meio do s, e contou com a 

participação das seguintes empresas: 

a) CAVALCANTE E MATOS LTDA, inscrita no CNP) sob nº 06.335.260/0001- 

02; 

b) MARIA DE JESUS C. MATOS DA SILVA, inscrita no CNPJ sob nº 

10.760.286/0001-67; 
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c) PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA; inscrita nG“ENP] sob nº 

23.635.121/0001-05; 6) 

Ao analisar a ata do pregão eletrônico, verificou-se que o procedimento 

transcorreu normalmente, com participação ativa das empresas licitantes, ambas oferecendo 

suas propostas no sistema, conforme verifica-se. 

edoras foram    
   

  

    
   
   
   
    

    

   

      

     
    
   

[di] consideradas 

o Sistema de 

Registro de A SERVIÇOS 

FUNERARIO global de R$ 

200.100,00 (di (A, inscrita no 

CNP) sob nº quatrocentos 

reais), nos tel nte em relação 

de vencedor 

je Licitação, na 

s inerentes ao 

/19, Decreto 

5.450/05 e à 

pantes, agindo 

em estrita o, eficiência, 

economicida vinculação ao 

instrumento convo do Pregão Eletrônico, 

opinamos pela sua HOMOLOGAÇÃO pela autoridade superior. 

4. DA CONCLUSÃO 
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de Preço em Pregão Eletrônico, dando transparência, lisura, legalidade, moralidade e O 

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

eis que preenche os requisitos exigidos pelo Decreto nº 10.024/2019, que rege o 

procedimento do Pregão Eletrônico, e pelas Leis 10.520/02 e nº. 8.666/93, bem como suas 

alterações posteriores, dando condição satisfatória à sua adjudicação e homologação das 
a] 

  

propostas. 
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