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PREGÃO PRESENCIAL 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 022/2022

A

Comissão Permanente de Licitação

PARECER JURÍDICO

Processo: Pregão Presencial n^ 001-2022

Interessado; Município de Sãó. Domingos do Azeitão - MA.

Assunto: Analise da Licitação. ' ,

1. RELATÓRIO

PARECER jurídico FINAL. PREGÃO PRESENCIAL
Ns 001-2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
O  FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS.

POSSIBILIDADE JURÍDICA.

«T:-.

-T

Trata-se análise jurídica final acerca dp Processo Administrativo n- 022/2022,

que deu origem ao Pregão Presencial n- 001-2Õ22, para Contratação de empresa para
-  > :..s ■ .•

O fornecimento de cestas básicas, conforme condições e especificações constantes no

Termo de Referência. : /. v

A fase interna do processo licitatório em questão, bem como as minutas do

edital e seus anexos foram analisadas anteriormente por esta Assessoria.

Concluída a sessão e publicado o resultado do Pregão Presencial, o processo

foi remetido à esta Assessoria, para análise dos aspectos jurídicos e emissão de parecer

final, conforme preceitua o art. 38, inciso VI, da Lei 8.666/93. Este parecer, portanto, tem

o escopo de assistir à administração municipal no controle interno da legalidade dos atos

praticados no procedimento licitatório.
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Após vieram os autos para análise final visando a sua homologação pela

autoridade superior.

Constam do processo administrativo os seguintes documentos:

Portaria de designação do Pregoeiro e da Equipe de Apoio;

sí? Termo de Referência/Projeto Básico devidamente aprovado;
Justificativa;

Cotação de Preços;

Autorização dó, ordénador de despesa para abertura do processo de
contratação; -'í L

4?- Rubrica orçamentária; >1,
4^ Autuação do Processo i . t
4-" Minuta de Edital com anexos. , ,1'

Parecer Jurídico sobre Edital e Minuta de contrato; » ■
Cr-

4" Parecer da Controladoria Geral do Municípiò.

Edital e anexos; s

Publicações do Edital;

4— Ata da sessão pública e mapa de lances;
jr
4- Aviso de classificação com a publicidade e publicação;

T" .. ríRU"'
Proposta de Preços ajüstâdás;

É o relatório. Passo à análise.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, cabe destacar que este parecer toma por base, exclusivamente,

os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em

epígrafe.
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Ressalta-se que esta Assessoria se presta a manifestação aos aspectos jurídicos

da questão, não nos competindo analisar qualquer mérito do ato administrativo

pretendido, características eminentemente técnica-administrativa. Assim, presume-se

que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto às

características do objeto tenham sido regularmente observadas com base em parâmetros

técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público.

De outro lado, cabe esclarecer que, via de regra, não é papel do órgão de

assessoramento jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público

para a prática de atos administrativos. Incumbe a cada um destespbservar se os seus atos

estão dentro do seu.éspéctro de conipetências.

. Nesse sentindo, as considerações de índole técnica, como a escolha dos

produtos, serviços, projetos, avaliação dos preços e quantitativos, justificativa, da
j, , ' i

contratação, bem como quaisquer juízos de conveniência e oportunidade envolvidos na

contratação, por constituírem o próprio mérito administrativo, são de inteira e

exclusividade responsabilidade do órgão consulente e, dos setores técnicos que lhe

prestaram auxílio, não cabendo a este departamento atuar em siibstitüição às suas doutas

atribuições.

No caso em tela, a análise do presente parecer é restrita aos parâmetros

determinados pela Lei n° 8.666/93, pela Lei n° 10.520/02, cuja escolha dâ-modalidade foi

o Pregão Presencial, do tipo menor preço por itein, para aquisição dos itens constantes no

Edital.

Desta :fórriTa, iniGiando-se a análise da fase externa, a convocação dos

interessados se deu por meio de aviso tempestivamente publicado em jornal de grande

circulação, no Portal da Transparência do Município, no Diário Oficial dos Municípios do

Estado do Maranhão e no Tribunal de Contas do Estado, nos quais constou o objeto da

licitação, bem como a indicação do local, dia e horários em que foi franqueado o acesso à

integra do edital.
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No aspecto formal, visualizo que o processo administrativo até aqui está

devidamente autuado, protocolado e numerado^, bem assim há solicitação da contratação

pelo agente competente^ com a anuência da autoridade administrativo^.

Importante que haja a indicação dos recursos orçamentários nas respectivas

rubricas e houve, neste caso.

O Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns

conforme definição contida no Parágrafo Único, do art. 1°, da Lei n° 10.520/2002,

qualquer que seja o valor estimado da contratação, em que a o objetivo do fornecimento

é formalizado por meio de PROPOSTAS E LANCES em Sessão. Pública, que se destina a

garantir, por meio de dispüta èhtre os interessados, a compra mais econômica, segura e

eficiente, sehdp b critério de julgamento dá proposta o de Menor Preço.

;  Observo que processo obedeceu aos prazos estabelecidos no art. 4°, inciso V,

da Lei n° 10.520/2002 e da Lei n° 8.666/93, foi respeitado o prazo mínimo de 08 (pito]

dias úteis. j

Nota-se que o Edital foi devidamente analisado pela Assessoria Jurídica s não

há notícia de impugnação. , . ■

Em análise a ata presente aos autos, verifica-seque o procedimento

trariscprreu normalmente, assim como a apresentação de documentos de habilitação e o

registro;.das propostas, com a declaração de vencedor do item, bem como a concessão de

prazo pára;eventuais intenções de recursos, o que não ocorrera no presente processo.

Da apreciação dos documentos apresentado pela licitante, relativos a

habilitação jurídica.è, fiscal, declarações,firmadas e proposta de preços, após exame de sua

compatibilidade com as exigências do instrumento convocatório, concluiu-se que a

licitação foi processada e julgada com observância dos procedimentos estabelecidos nas

Leis Federais n- 8.666/93.

Com o presente parecer, tem-se que o edital e o procedimento até aqui têm

todos os requisitos do art. 38, da Lei 8.666/93, a seguir;

1 Art. 38, caput, da Lei n 28.666/93 e Item 5.1 da portaria Normativa SLTl/MPOG 5, de 19.12.02.
2 Acórdão 254/2004 - 2^ Câmara TCU.
3 Art. 72, §22,1 da Lei n2 8.666/93.
+ Arts. 72, §22, III, 14 e 38, caput, da Lei n2 8.666/93
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Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura

de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e

numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta
de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão

juntados oportunamente:

I - edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso;
II - comprovante dás publicações do edital resumido, na forma do

art. 21 desta Lei, ou da entrega do convite;

III - ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro

administrativo ou oficial, ou do responsável pelo convite;

IV - original das propostas e dos documentos que as instruírem;

y,-.atas, relató^ e deliberações da Gòmissao Julgadora;

VI - páreceres lecniços ou jurídicos emitidos sobre a licitação,
:  ' dispensa ou inexigibilidade;

VII - atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua

homologação;

.  V VIII - recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e

respectivas manifestações e decisões;

; y IX - despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for

o caso, fundamentado circunstanciadamente;

X - termo dè õòritrato óü instrumento equivalente, conforme o caso;
XI - outros comprovantes de publicações;

XII - demais documentos relativos à licitação.

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as

dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser

previamente examinadas e aprovadas por assessofiá jurídica da
Administração. [Redação dada pela Lei n^ 8.883, de 1994)

Diante do exposto, evidenciado que o Pregoeiro com a equipe de apoio

procederam, em todos os atos inerentes ao procedimento licitatório, em consonância com

a Lei n- 10.520/02 e a Lei n- 8.666/93, havendo competitividade entre os participantes,

agindo em estrita observância aos princípios da supremacia do interesse público,

eficiência, economicidade, razoabilidade, isonomia, legalidade e ao princípio da

vinculação ao instrumento convocatório, opinamos pela sua homologação pela

autoridade superior.
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Em suma, evidenciada o cumprimento de todas as etapas do certame até aqui,

somados todos os outros aspectos citados acima, tem-se que o processo administrativo

atende aos requisitos jurídicos indispensáveis para fiel cumprimento de seu objetivo.

3. CONCLUSÃO

Considerando que a homologação é o ato de controle da regularidade de

todo o procedimento realizado como condição de validade da contratação, pelo qual se

põe fim ao processo e, considerando ainda, que nenhuma ilegalidade foi constatada na

acurada análise efetuadá por esta Assèsspria, opinamos pela homologação do processo

em epígrafe, cabendo, no entanto, à autoridade competente, a avaliação quánto à

oportunidade e conveniência. ,■ v

V  Este é o parecer. ; ^

Balsas/MA, 29 de março de 2022.
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