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CO'VSULE'V7E; COI"SSA O PERMANENTE DE LTC'TAQAO

EMENTA: LICITACAO PREGAO PRESENCIAL PARA
CoNTRATA9AO DE EMPRESA ESPECTALIZADA PARA AQUISI9AO
DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ANALISE FINAL DO PROCESSO.
REGULARIDADE FORMAL.

1. DO RELAToRD

Versa a presente consulta sobre requerimento formulado pelo llustrissimo Senhor Presidente

da Comissio Permanente de LicitagSo, para an6lise de regularidade do procedimento licitat6rio do Pregio

Presencial n.o OO1I2O20, referente dr AquisigSo de Materiais de Expediente, de interesse da C6mara

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

lnstruida a consulta com os autos do Processo Administrativo n.o Wgl2O2A - PP n.o OO1|2O2O.

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

regularidade do procedimento realizado, em pleno exercicio da atividade da Assessoria Jurldica da C6mara,

no estrito exerc[cio das atribuig6es legais.

2. FUNDAi'ENTASAO

2.1. DO REQUERITIENTO DE ABERTURA

O art. 10, da Lei n.o 10.52Qf2002, estabelece que, para a aquisigio de bens e servigos comuns,

ser6 adotada a modalidade pregSo.

Prestados tais esdarecimentos, oportuna a an6lise da adequagSo da modalidade licitat6ria

eleita pela Comissio Permanente de Licitag6o para o processamento da aquisigEo dos bens e servigos

pretendidos pela C6mara Municipal.

Diante de tal objetividade na descrigdo do objeto a ser adquirido, possfvel afirmar que a

modalidade licitatoria adequada 6 a do preg6o, preferencialmente em sua modalidade eletr6nica, por6m

sem nenhum 6bice para tramitagSo em sua modalidade presencial, haja vista n6o ser tal solicitagfio

custeada com recursos oriundos de repasses volunt6rios da Uni6o.

2.2.DO PROCESSAMENTO DA LlClrAgAO

Autuado o procedimento perante a ComissSo Permanente de Licitag6o, foi eleita a modalidade

licitat6ria do PregSo Presencial.

CAMERA MUNICIPAL DE COETHO NETO-MA
Rua Rio Branco, SAe - Centro / Coelho Neto'MA / CEP 65.62O000 / CNPJ: 06.779.54010001O0 /Telefones: l%l.3{.73-1262 I 1fi8

ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA/ E-MAII: @



f!.rle " i'ji

BtTlDo00iatf,ar{ilo
PmERllBsn.Iruo

G6mara Munldpal

ia,**

A minuta do edital e do contrato administrativo foram devidamente analisadas pela Assessoria

Jurldica da CAmara Municipalde Coelho Neto/MA, em estreito acatamento ao disposto no art. 38, par6grafo
(nico, da Lei n.o 8.666/93.

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

licitagSo no 6trio da Prefeitura Municipal e CAmara de Vereadores, DiSrio Oficial do Estado, Di6rio Oficial do

Municlpio e jomal di5rio de grande circulagSo.

Na data designada para a sessSo p0blica, houve o comparecimento de 03 (tr6s) empresas,

quais sejam: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCTO E|RELI; C J FRETTAS DE SAMpA|O EtRELt; e

CEREALISTA SANTA LTDA, sendo que a empresa CEREALISTA SANTA LTDA n6o apresentou a 0ttima

alteragio do contrato sociale nem a procuragEo para que o representante representasse a mesma, ficando,

assirn, descredenciada.

J6 as outras duas empresas: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCTO EIRELI; e C J FRETTAS

DE SAMPAIO EIRELI demonstraram plena capacidade de contratagSo com a Administrag6o P0blica, sendo

consagradas vencedoras, as quais apresentaram propostas iguais ou inferiores aos valores iniciais, bem

como mais vantajosas.

NEo tendo sido apresentado qualquer rscurso em face do resultado da licitagdo, o resultado

final foi adjudicado.

NEo houve qualquer inegularidade no prooessamento do presente certame, tendo o rnesmo

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

valores inferiores aos de referdncia.

3. CONCLUSAO

Diante do exposto, em estreito cumprimento As fung6es e d Lei e em andlise final e conclusiva

ao Processo Administrativo n.o OOgl2O2O e Preg6o Presencial n.o N112O20, OPINA pela regularidade do

processamento do presente certame.

Este 6 o pare@r, salvo melhor julzo.

Coelho Neto/MA, 05 de Margo de2O2O.

RodolioAnddef Qudtois

Advogado 11.653
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