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PARECER JURÍDICO
PREGÃO PRESENCIAL N.0 032/2020.
TIPO - MENOR PREÇO POR ITEM

Trata-se de pedido de parecer final acerca do processo de licitação com
sistema de registro de preço, tendo por objeto aquisições de forma fracionada de
suprimentos para impressoras (cartuchos, fotocondutores, tintas, fitas matriciais) para
todas as Secretarias do Município de Nossa Senhora das Graças, conforme descrição e
quantitativos contidos no Anexo 1 - Termo de Referência.
O Processo foi deflagrado através de Comunicação do Secretario de
Administração, em ato contínuo foram realizados todos os procedimentos internos, tais
como Requerimento (fls. 02), cotações (fls. 03/14), Termo Referência (fls. 15/27),
Pesquisa Preço conforme Decreto Municipal n.º 45/2018 (fls. 28/49), Solicitação de
pareceres Edital (fls. 52), Edital e Anexos (fls. 53/135), Aviso Licitação (fls. 136).
O processo de contratação esta sendo realizado através da modalidade
Pregão Presencial, Sistema de Registro de preço, do tipo Menor preço por item,
exclusivo para empresas ME e EPP, em atenção ao artigo 38, parágrafo único, da Lei
Federal n.º 8.666/93, apreciamos o processo de compra em tela.
Analisando a presente minuta de Edital e seus anexos (fls. 53/135),
constatamos que o feito reúne os elementos essenciais exigidos pela Lei Federal n.0
8.666/93, Lei 123/2006 e Lei 10.520/02, opinamos pelo prosseguimento do certame.
Foram juntados aos autos as publicações, respectivamente, Diário Oficial
do Paraná, Diário Oficial dos Municípios do Paraná e Site do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná (fls. 137/139), cumpriu com o tempo entre a publicação do edital e da
realização do pregão que são de 8 (oito) dias úteis. Assim está respeitando o princípio
da publicidade e da busca pela melhor concorrência.
Verifica-se
que
das
folhas
140/321,
onde
encontram-se
os
credenciamentos, as propostas de preços e as documentações de habilitação jurídica,
assim de acordo com o edital, a Lei de Licitações e a Lei do Pregão.
Após, houve a ata final do pregão (fls. 322/334). Onde a Pregoeira e sua
equipe de apoio constataram estar correto conforme edital e requisitos, houve a
participação de 02 (duas) empresas credenciadas. Na fase de credenciamento a
Empresa NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L TOA -ME, foi
descredenciada não atendendo o item 5.5 do edital, não apresentaram recurso no
presente certame. Ficando a empresa INT SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM L \DA)
habilitada para participar dos lances.
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Assim, chegou a esta Assessoria para dar o Parecer Final da presente
licitação, antes, porém de finalizar o parecer, cumpre salientar que esta manifestação
tomo por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data nos
presentes autos, não competindo a essa Assessoria adentrar à conveniência e à
oportunidade da Contratação, nem analisar aspectos de natureza eminente técnicoadministrativa, esse afetos à autoridade requisitante, mas tão somente a análise legal do
ato.

De igual forma, cabe ser enfatizado que refoge à competência deste órgão
Jurídico a avaliação técnico-administrativa referente aos critérios adotados para aferição
dos valores dos produtos, mesmo porque, s.m.j., acredita-se que tal atribuição é inerente
á discricionariedade administrativa.
Aconselha-se, e recomenta, por fim, que em sendo homologada a licitação
pelo ordenador de despesa que haja uma efetiva fiscalização da entrega dos produtos,
para que se tenha sempre transparência e eficiência com os gastos do dinheiro público.
Face ao exposto,
prosseguimento da contratação.

somos

pela

inexistência

de

óbice

legal

no

Encaminhe este procedimento ao controlador interno para manifestação, se
este, assim achar necessário.
Dê-se as publicações necessárias, inclusive no nosso portal de
transparência. É o parecer opinativo e facultativo, salvo melhor juízo. À consideração
Superior para decisão.
Nossa Senhora das Graças, 15 de setembro de 2020.

CAR(os FEL'iCIO RUIZ

~~oo--X
OAB/PR 19.498 - Matríoola

/

