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PROCESSO n° 1810001/2021

0RIGEM: Comissao Pemanente de I.icita€ao - Pregoeiro
ASSUNTO: Emissao de Parecer Conclusivo do Pregao Eletr6nico
n° 29/2021 SRP - com objeto o Reedstro de Pre¢os, para eventuais

aMODALIDADE: Pregao
Eletr6nico
n°musicais
29/2021
- SRP
aquisi€6es
de instrumentos
e equipamentos
audiovisual para
atender as necessidades do Municipio de Mat6es do Norte/MA.

Pot forca da Lei N° 10.520/02, pelo Decfeto n° 07/2009, de 02/01/2009 e
pela Lei 8.666/93 e posteriores alterac6es, vieram a esta Assessoria ]ufidica os autos do
processo licitat6rio em destaque para fins de analise e emissao de parecer conclusivo.

0 presente processo licitat6rio tern como objeto o Retistro de Pre¢os, para
eventuais aquisiG6es de instrumentos musicais e equipamentos audiovisual para atender
as necessidades do Municfpio de Mat6es do Nofte/MA, pelo tipo de empreitada de
menor preco pot Item, mos termos constantes do edital de hcitacao na modalidade de

a

Pregao Eletr6nico.
Em processo de julgamento, foi vencedora desta licitacao as empresas W R
C BEZERRA, inscrita no CNP] sob o n° 10.401.351/0001-68 com o valor total de R$
214.522,00 (duzentos e quatorze mil, quinhentos e vinte dois reais), considerando que o
criterio de julgamento determinado foi do tipo Menor PreGo por Item, a qual foi
adjudicado o objeto licitado, em 27 de dezembro de 2021.

Apreciando o resultado do certame, a autoridade competente, reahzou a
adjudicacao dos itens licitados e publicizou o julgamento do resultado do Pfegao
Eletr6nico, encaminhando o aludido procedimento para esta Assessoria ]uridica do
Municipio para manifesta€ao.
Eis sintese breve, passemos a anahse.
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Primeiramente, cumpre destacar que o edital de abertura da hcita€ao foi
devidamente analisado pela Procuradoria Gefal, a teor do que prescreve o artigo 38,
pafagrafo tinico, da Lei n° 8.666/93 e a Lei n° 10.520/02, tendo o mesmo sido
considerado em adequacao com a letisla€ao Pftria.
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Ap6s essa fase, temos que o processo licitat6rio transcorreu sem qualquer
anormalidade que pudesse implicaf na flegahdade da presente Licita¢ao, tendo sido
respeitadas todas as exigencias contidas na Lei n° 8.666/93 e na Lei n° 10.520/02,
referente a habilita€ao da empresa hcitante, o julgamento das propostas, a adjudica€ao e
o julgamento do resultado para a posterior contratacao da hcitante vencedora para a
execu€ao do objeto licitado.
Dito isso, destaque-se que todos os principios licitat6rios foram assegurados,
bern como todas as garantias legals foram firmadas aos hcitantes, nao tendo sido o

processo hcitat6rio impugnado em nenhum momento, nem mesmo foi interposto
recurso em qualquer das fases da licitaGao em exame.

Assim sendo, esta Assessoria ]uridica manifesta-se no sentido de que a
hcitapao em destaque atendeu a todas as exigencias da Lei n° 8.666/93, bern como das
altera€6es introduzidas pela Lei n° 8.883/94, pela Lei n° 9.648/98 e pela Lei n°
10.520/02.
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Dessa forma, nao se vislumbfou 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° 29/2021 - SRP com a Lei que o rege, OPINO
pela homologaGao do presente pregao Eletr6nico, ressalvado o juizo de m6rito da
Administracao e os aspectos tecnicos, econ6micos e financeiros, que escapam a analise
juridica desta Assessoria ]uridica.

Este parecer contem 03 laudas, todas mbricadas pelo signatario.

Encaminhem-se os autos a Comissao Permanente de Licitacao para
conhecimento e adoGao das pfovidencias cabiveis. Ressalto que a autoridade
administtativa devera zelar pela correta conducao do processo administrativo submetido
a exame, sendo de sua inteira responsabilidade a observancia as normas legais de
regencia.
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J:M/,. E o Darecer, remeto a aprecia€ao do 6rgao solicitante para an£]ise e
dehberacao.
MATOES DO NORTE / MA
PF30C.

Mat6es do Norte/MA, 29 de dezembro de 2021.
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