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PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 - SRF

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 118/2021

Comissão Permanente de Licitação

PARECER JURÍDICO

Processo: Pregão; Eletrônico N- 0Ò5-2d21-SRP

Interessado-Município de São Domingos do Azeitão - MA.

Assunto: Análise da Licitação.

1. RELATÓRIO

PARECER jurídico FINAL. PREGÃO ELETRÔNICO
005/2021-SRP QUE TEM POR OBJETO REGISTRO DE

PREÇOS PARA .torrrRÃTAÇÃO DE EMPRESA PARA O
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARES-
CONDICIONADOS. DO TIPO SPLIT, NOVO, PARA

ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAs DO MUNICÍPIO

DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO/MA PARECER PELA
LEGALIDADE E REGULARIDADE DA LICÍTAÇÃO.

Trata-se de pedido de análise jurídica da fase externa do procedimento

licitatório, para Registro de preços para contratação de empresa para o

fornecimento e instalação de ares-condicionados, do tipo split, novo, para atender

as diversas Secretarias do Município de São Domingos do Azeitão/MA.

Importante destacar, que de acordo com o Parecer final referente ao Processo

Administrativo n° 118/2021, Pregão Eletrônico n° 005/2021-SRP, verificou-se que a

orientação de aproveitamento dos atos processuais deste Processo foi atendida, no
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sentindo de utilizar os atos já praticados no Pregão Eletrônico n° 004/2021-SRP, tendo

sido tudo devidamente amparado pela lei.

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

edital e de contrato fora analisada anteriormente por esta Assessoria, ao que se refere ao

Procedimento Administrativo N- 118/2021, em razão do aproveitamento dos atos

processuais.

Desta forma, iniciando-se a análise da fase externa do pregão, a convocação

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

circulação regional, no site da Prefeitura Municipal e no site do TCE/MA, do qual constou

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

o acesso à intqgrá do edital.

Da apreciação dos documentos apresentado pela licitante, relativos ao

credenciámento, habilitação jurídica e 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 procediinéntos

estabelecidos nas Leis Federaism- 8.666/93 e 10.520/02.

,  ; Dada a ausência de recursos, o objeto da licitação foi adjudicado pelo Pregoeiro

à vencedora do certame.

Após vieram os autos para análise final visando a suá homologação pela

autoridade superior. , /

Constam do processo administrativo os seguintes documentos frutos do

aproveitamento dos atos:

■ik Portaria de designação do Pregoeiro e da Equipe de Apoio;

4- Despacho de aproveitamento;

4 Processo Administrativo 107/2021;

4 Edital;

4 Comprovações de Publicações;

•4 Ata de sessão e demais atos;

4 Solicitação e parecer final e Controladoria Geral do Município;
4 Aviso de Resultado;
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% Encaminhamento de solicitação de parecer Final à Assessoria Jurídica.

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.

Ressalta-se que esta Assessoria se presta à manifestação aos aspectos jurídicos

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

pretendido) características eminentemente técnica-administrativa.

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 e Decreto 10.024/19.

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

conforme definição contida no Parágrafo Único, do art. l^, da Lei n- 10.520/2002,

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

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

garantir, por meio de disputa justa entre os interessados, a compra mais econômica,

segura é eficiente, sendo o critério de julgamento da proposta o de Menor Preço.

No que tange ao cumprimento do disposto no artigo 4-, inciso V, da Lei n°

10.520/2002 e da Lei n° 8.666/93 foLrespeitado o prazo mínimo de 8 [oito) dias úteis,

contados a partir do último aviSo dé publicação do edital até a realização da sessão pública

para análise julgamento das propostas.

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

transcorreu normalmente, com participação de várias empresas licitantes, assim como o

registro de suas propostas, apresentação de documentos de aceitabilidade de proposta,

abertura da fase de disputa de lances, com a declaração de vencedor nos referidos itens

licitados, bem como o envio e análise de documentos de habilitação pelo pregoeiro e ainda

a concessão de prazo para eventuais intenções de recursos, o que não ocorrera no

presente processo.
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Pois bem, quanto à sessão pública, verifica-se que tal ato se deu de forma

normal.

Importante destacar o caráter exitoso do certame em obter o menor preço

possível, inclusive com preços inferiores aos preços de referência, na maioria dos itens

licitados.

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

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

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura

de processo administrativo, idçvidamènté autuado, protocolado e

nünièradò,'contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta
.,/ /■ de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual.serão

*v juntados oportunamente: v C
I - edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso; v
II - comprovante das publicações do edital resumido, na fornla; do
art. 21 desta Lei, ou da entrega do convite; ^
III - ato de designação da comissão de licitação, dq, leiloeiro
administrativo ou oficial, ou do responsável pelo çonvíte; '
IV- origmal das própóstas e dos documentos que as instruírem;
V - atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora;
VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação,
dispensa ou inexigibilidade;// ^ :
VII-atos de adjudicação- do objeto da licitação e da sua
homologação;
Vlll - recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e

. respectivas manifest ições e decisões;
'  IX- despãéhÓ ae anuiação ou de revogação da licitação, quando for

o caso, fundamentado circunstanciadamente;
X - termo de contrato ou 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 assessoria 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
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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.

3. CONCLUSÃO

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

o procedimento realizado çqmo ,condição de validade da contratação, pelo qual se põe fim

ao processo, e, còrisiderando ainda, que nenhuma ilegalidade foi constatada nã acurada

análise efetuada por esta Assessoria, opinámos pela homologação do processo em

epígrafe, cabendo, no entanto, à autoridade competente, a avaliação quanto à

oporéuiiidade e conveniência. A/

Este é o parecer.-:,, ...

" 'VíE ' ■" ■■

-■■"'A

Balsas/MA, 08 de dezembro de 2021.
■- •

GABRIELLA MADEIRA RODRIGUES ft

: , - Assessora Jurídica


