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PARECER JURIDICO FINAL 

Processo Administrativo n° 120906/2022 

Pregado Eletrénico N° 049/2022 — Registro de Preco 

Prefeitura de Sao J    

  

   
      

     

PREGAO 

DE PRECO. 

A E EVENTUAL 

SORNECIMENTO 

manente de Licitacdo 

requer parec er final sobre ¢ Fletrd ico n® 04s rocesso administrativo n2 

120906/2022), objetivando o registro de nregad para a eventual contratacdo de empresa para 

o fornecimento de brinquedos e jogos educativos e pedagogicos para atender as necessidades 

da Secretaria de Assisténcia Social do Municipio de Sao Jodo dos Patos — MA. 

A matéria é trazida a apreciagdo juridica para cumprimento do paragrafo 

Unico do art. 8, IX, do Decreto n? 10.024 de 2019, que regula o pregdo, na forma eletrénica. 
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Ressalta-se que o presente parecer juridico é meramente opinativo, com o 

fito de orientar as autoridades competentes na resolugdo de questdes postas em analise de 

acordo com a documentacdo apresentada, nao sendo, portanto, vinculativo 4 decisdo da 

   

    
    
     
    

    
   
    

    
   
   
   

autoridade competenté’qui es ou nao. 

os tramites 

administrativ parecer, bem 

como, sobre 5 legais contidos 

no Decreto n pios gerais de 

direito. 

ente certame, 

observa-se q 

c rf rocedimento 

transcorreu 3, assim como o 

registro de de proposta, 

abertura da fa 

ro de 2022, por 

meio do sister ds seguintes empresas, 

conforme ata da licitagdo contida nos autos: 

a) Ade A Ribeiro Comércio — ME (COMERCIAL RIBEIRO), inscrita no CNPJ 

sob n2 11.430.463/0001-00; 

b) R. G. PONCION (R. G. PONCION VARIEDADES), inscrita no CNPJ sob n® 

11.430.463/0001-00 
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Ao analisar a ata do pregado eletrénico, verificou-se que o procedimento 

transcorreu normalmente, com participagao ativa das empresas licitantes, ambas oferecendo (3) 

suas propostas no sistema, conforme verifica-se. 

Em seguida, conforme se observa, as 02 (duas) empresas vencedoras foram 

consideradas habilitadas e vencedoras. 

   

   
   
   
   
    
   
    
   
   
   
    
     
    
     

    

ntes no’ referido Sistema de 

Registro de Prego as as empri : beiro Comércio - ME, 

® inscrita no C iP | sob n° 11.430 9001-00 O| global de RS 54.72¢ c ) (cinquenta e 

quatro mil, set . seis reais) e RG. IN (R. G 2 ICION VARIEDADES), 

| O° | D(cento e trinta 

e cinco mil, q jadministracao, 

conforme co cacao. 

de Licitacdo, na 

figura da Pre tos inerentes ao 

procedimento 

5.450/05 eal 

10.( 24/19, Decreto 

cipantes, agindo 

em estrita ob ico, eficiéncia, 

economicidade, F Vinculagéo ao 

instrumento ct Pregdo Eletrénico, 

opinamos pela s' 

4. DA CONCLUSAO 

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

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

probidade ao processo, é o presente para se opinar pela HOMOLOGACAO do procedimento, 
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eis que preenche os requisitos exigidos pelo Decreto n2 10.024/2019, que rege o 

procedimento do Pregao Eletrénico, e pelas Leis 10.520/02 e n°. 8.666/93, bem como suas (4) 

alteragdes posteriores, dando condi¢do satisfatéria 4 sua adjudicacdo e homologacado das 

propostas. 

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

é meramente opinativo,,ndo.estando.a.admin 
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