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Sr. ALIAN LIMA DA SII;VA
PREGOEIRO M_UNICIPAL

MODALIDADE: Pregao Elett6nico n° 27/2021 - SRP
PROCESSO n° 0311001 /2021
0RIGEM: Comissao Permanente de Ijicita€ao - Pregoeiro
ASSUNTO: Emissao de Parecer Conclusivo do Pregao Eletr6nico
n° 27/2021 SRP - com objeto o Reedstro de Pre¢os, para eventuais
contrata€6es de pessoa(s) juridica(s) para fomecimentos brinquedos

a

pedag6gicos diversos e materials esportivos para atender
necessidades da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA.

as

Pot for€a da Lei N° 10.520/02, pelo Decfeto n° 07/2009, de 02/01/2009 e
pela Lei 8.666/93 e posteriores altera€6es, vieram a esta Assessoria ]uridica os autos do
processo hcitat6rio em destaque para fins de anflise e emissao de parecer conclusivo.

eventuais

0 presente processo hcitat6rio tern como objeto o Realstro de Pfe€os, para
contrata€6es de pessoa(s) juridica(s) para fornecimentos brinquedos

pedag6edcos diversos e materials esportivos para atender as necessidades da Prefeitura

a
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Em processo de julgamento, foi vencedora desta hcitacao as empresas W R
C BEZERRA, inscrita no CNP] sob o n° 10.401.351/0001-68 com o valor total de R$
232.551,34 (duzentos e trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta e urn reais e trinta e

quatro centavos), considerando que o criterio de julgamento determinado foi do tipo
Menor Preco pot Item, a qual foi adjudicado o objeto licitado, em 27 de dezembro de
2021.

Apreciando o resultado do certame, a autoridade competente, realizou a
adjudica€ao dos itens licitados e pubhcizou o julgamento do resultado do Pregao
Eletr6nico, encaminhando o aludido procedimento para esta Assessoria juridica do
Municipio para manifestacao.
Eis sintese breve, passemos a analise.

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATC)ES DO NORTE/MA
CNP] N° 01.612.831/0001-87

com&p,%E:#Norte

AV. DR. ANTONIO SAMPAIO, 100 - CENTho, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTPAGAO E FINANCAS

DEPARTAMENTO ]URIDICO
_

\

,,`,,u:-_

`/\

Q4-,--#rRE±=±Primeiramente, cumpre destacar que o edital de abertura da licita€ao foi
devidamente analisado pela Procuradoria Geral, a teor do que prescreve o artigo 38,
paragrafo tinico, da Lei n° 8.666/93 e a Lei n° 10.520/02, tendo o mesmo sido
considerado em adequa€ao com a leedsla€ao Patria.

Ap6s essa fase, temos que o pfocesso hcitat6rio transcorreu sem qualquer
anormalidade que pudesse imphcar na ilegalidade da presente Licita€ao, tendo sido

a
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o julgamento do resultado pafa a posterior contratacao da hcitante vencedora para a
execucao do objeto licitado.
Dito isso, destaque-se que todos os principios hcitat6rios foram assegurados,
bern como todas as garantias legals foram firmadas aos hcitantes, nao tendo sido o

processo licitat6rio impugnado em nenhum momento, nem mesmo foi interposto
recurso em qualquer das fases da hcitaGao em exame.

Assim sendo, esta Assessoria ]uridica manifesta-se no sentido de que a
hcita€ao em destaque atendeu a todas as exigencias da Lei n° 8.666/93, bern como das
altefac6es introduzidas pela Lei n° 8.883/94, pela Lei n° 9.648/98 e pela Lei n°

a

10.520/02.
Dessa forma, nao se vislumbrou nenhum vicio no processo licitat6rio em
comento, estando apto a gerar os seus efeitos legais.
Do exposto, restrita aos aspectos juridicos formais, tendo em vista a
conformidade do Pregao Eletr6nico n° 27/2021 - SRP com a Lei que o rege, OPIN0

pela homologa¢ao do presente pregao Eletr6nico, ressalvado o juizo de m6rito da
Administra€ao e os aspectos fecnicos, econ6micos e financeiros, que escapam a analise
juridica desta Assessoria ]uridica.

Este parecef cont6m 03 laudas, todas rubricadas pelo signatario.

Encaminhem-se os autos a Comissao Permanente de LicitaGao para
conhecimento e ado€ao das pfovidencias cabiveis. Ressalto que a autoridade
administrativa devera zelar pela correta conduGao do processo administrativo submetido
a exame, sendo de sua inteira responsabilidade a observancia as normas legals de
regencia.
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JM/,. E o I)arecer, remeto a aprecia€ao do 6rgao solicitante para anflise e
delibera€ao.

Mat6es do Norte/MA, 29 de dezembro de 2021\.``,'= fl€..//_
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