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CO'VSULE'VTE : CONISSAO PERNAN ENTE DE UCITAOAO
PROCESSO if qrafi!021

EMENTA: LICITA9AO PREGAO PRESENCIAL PARA
GoNTRATAQAO Oe EMPRESA ESPECTALTZADA PARA AOUTSI9AO
DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ANALISE FINAL DO PROCESSO.
REGULAR]DADE FORMAL.

Versa a presente consulta sobre requerimento formulado pelo llustrlssimo Senhor Presidente

da Comissio Permanente de LicitragSo, para andlise de regularidade do procedimento licitat6rio do Pregio

Presencial n." 00112020, referente d Aquisigio de Materiais de Expediente, de interesse da Cdmara

Municipal de Coelho Neto/MA, para que seja analisado e emitido relat6rio conclusivo, em atengdo i Lei.

lnstruida a consulta com os autos do Processo Administrativo n.o 0o4,12021- PP n.o 00212021

Sendo estes os termos do presente relat6rio, faz-se oportuna a manifestagSo acerca da

regularidade do procedimento realizado, em pleno exercicio da atividade da Controladoria da Cimara, no

estrito exercicio das atribuigdes legais.

2. FUNDAmENTA9AO

2.I. DO REQUERITENTO DE ABERTURA

O art. 10, da Lei n.o'10.52O12002, estabelece que, para a aquisigSo de bens e servigos comuns,

ser6 adotada a modalidade preg5o.

Prestados tiais esclarecimentos, oportuna a an6lise da adequagSo da modalidade licitat6ria

eleita pela Comissio Permanente de LicitagSo para o processamento da aquisigio dos bens e servigos

pretendidos pela Cimara Municipal.

Diante de tal objetividade na descrigSo do objeto a ser adquirido, possivel afirmar que a

modalidade licitat6ria adequada 6 a do pregio, preferencialmente em sua modalidade eletr6nica, por6m

sem nenhum 6bice para tramitagSo em sua modalidade presencial, haja vista nio ser tal solicitagio

custeada com recursos oriundos de repasses voluntdrios da Uni6o.

2.2.DO PROCESSATENTO DA LTCTTACAO

Autuado o procedimento perante a ComissSo Permanente de Licitagio, foi eleita a modalidade

licitat6ria do Preg5o Presencial.
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A minuta do edital e do contrato administrativo bi devidamente analisada pela Assessoria

Juridica da Cimara Municipal de Coelho Neto/MA, em esfeito acatamento ao disposto no art. 38, par6grafo

0nico, da Lei n.o 8.666/93.

Foi, ainda, conferida a mais ampla publicidade ao certame, atrav6s da publicagSo do aviso de

licitag5o no Strio da Prefeitura Municipal e C0mara de Vereadores, DiSrio Oficial do Estado, Di6rio Oficial do

Municipio e jomal didrio de grande circulagio.

Na data designada para a sessio p0blica, houve o comparecimento de 02 (duas) empresas,

quais sejam: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI; e R OLIVEIRA JUNIOR LTDA, sendo

consagrada vencedora a empresa R OLIVEIRA JUNIOR LTDA, a qual apresentou proposta igual ou inferior

_ aos valores iniciais, bem como mais vantajosa.

NEo tendo sido apresentado qualquer recurso em face do resultado da ticitagio, o resultado

finalfoi adjudicado.

N6o houve qualquer inegularidade no prooessamento do presente certiame, tendo o mesmo

alcangado o seu objetivo, vez que foi adjudicada a proposta mais vantajosa paa a AdministragSo, em

valores inferiores aos de refer6ncia.

3. CONCLUSAO

Diante do exposto, em esbeito cumprimento is fung6es e i Lei e em an6lise finale conclusiva

ao Processo Administrativo n.o 00412021 e Pregio Presencial n.o 00212021, OPINA pela regularidade do

processamento do presente certiame.

Este 6 o pareoer, salvo melhor juizo.

Coelho Neto/MA, 16 de Abril de2A21

Rodolfo Queirois
Gera!
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