
OBJETO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
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ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

INF'RAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA - PA'
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PARECER JURÍDICO/ 20 19 /DICOM

pRocEsso LICITATÓRrO N" - OO5/2O19-TP

ASSUNTO - PARECER CONCLUSNO.

O Procedimento licitatório, obj eto deste Parecer, foi iniciado
com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado,
protocolado e numerado, contendo a indicaçáo precisa de seu objeto e
demais requisitos perünentes à modalidade pretendida.

De tal sorte, fora juntado Edital em todos seus termos e

arlexos, e demais documentos instruídos.

A Tomada de Preço obedeceu aos ditames legais, sendo
observadas as eígências contidas na Lei n" 8.666193, no tocante a
moda-lidade e ao procedimento.

É o breve relato.

Cumpridas as exigências legais iniciais de praxe, no dia
26 I 03 /2019 às 09h30min, a Comissáo de Licitaçáo deu início aos
trabalhos de abertura do certame, em cuja reuniáo, além dos membros da
Comissáo de Licitaçáo, constâtou-se a presenÇa das empresas E F
MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNpJ sob o

Rodovia Transamazônica c/ Rua Decima, s/n, Anexo ao Ginásio Municipal - B€la vista - cEp.:6g.lgo-oo
ITA]TUBA-PA

Vem ao exame deste Procurador Jurídico Municipal, o
presente processo administrativo, referente ao Processo Licitatório na
modalidade Tomada de Preço n' 005/2019 - TP, que trata da contratação
de empresa para execuçáo de perfuraçáo 04 (quatro) poços semi
artesianos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de

Infraestrutura do Municipio de Itaituba - PA, conforme o constante na
Solicitaçáo de Despesa anexa aos autos.
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Suplantada a fase de habilita çao e classificação d
propostas, obedecidas às disposições legais e procedimentais, dadaIlodovia Tran

09.319.57210001-02, d.:d3-lql,. representada por Arilson Luiz dosSantos Souza e E. T. D. VIANA úÉÉii,'iÀ""ta no CNpJ sob o no83. 358.382 / 000 l -s7, deüdamente ..p.;;;,"d^;or vanderrei dos santos.

Adiante foi ana,lisada a documentaçáo de credenciamento
!1s emprgsls que optaram por participar do ceràme, para então dar inícioà fase de habilitaçâo.

Após a fase de credenciamento, foram analisados osdocumentos de habilitação 
. "p.*;;à;;"'i.t." empresas acimaespeciÍicadas, para entáo procederã 

"b.;i;;;;" ;roposra.
Na fase de habilitaÇào, após análise de toda documentacáo.constatou'se que as emDresas E F Mouú e senvrçôs ffi iõ-ffiüôT8EJRELI e E. T. D. VIÁNA EIRELI, *_rr."_" 

"o.n 
,, regras do edital, e a

.".X15;" 
de ücitaçào declarou as Licitantes frÀfifitáa"* para segunda fase do

Na fase de classificaçào das Drop_ostas, as empresas,

iil.::i:fl ,-*il;siliTi:,f (ã,3T 1.::*i:'p.-,.-uizauaÉiiliü"-rea i s). varor Lote rr ng- r óÍ. r ii,ôõ (";;; ., l.. "Tii::ff; :;l :l ;"",:,:onze reais), valor Lote rrr R$_ee:Àãdill;;"#;
oi tenta reais e sete centavos), 

"J;.-,rrtJ,il',i.ô ;.|fl;Il, Êiitril";;9r.r:"1o" e. ünre e dois reais e ,i"ià .--ao-i"...irl
:"j"-tx*;t1u;?."':"-,-""'";;;;;;à'."llilHliigiTs::";?I:
mg'g#m,:É:i:,i:1r?'*sffi
iI,"'6':3"'.';:.... i,lH;üi'-'J":1r,i"3"?lx"'à:;"',',.,...i,i1ffi
;';.ãâE ;i i..",'ff,".',iÍ,". i " 

*""u'' 
".t.'""]-,' 

se te m i l' q u atrocen tos e

;: j:i"':::I"t,i3"?í?ã:i.',,":-"u.:,H,T.t."+.',#'*li:i:,:kHl:t
certame, p"r;;";;";; oors_centavos), sagrando-s" . 

""";;;;;; d;o",..-o"à",,;;;;;;i.:,ffi:H.::T:r-.,;.r."ti."ã.|;i;bi;ããiil"""1:

(ITÁITUBA.PA
sâÍrazônica c/ Rua Décima, s/n, Anexo ao clnásio Munici Pal - Bela Vista - CEp.:68.l8O-O
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palawa ao presente, dela náo fez uso, abrindo máo de eventual direito de
recurso.

Ressalta-se que o preço apresentado na propostâ vencedora
está dentro do praticado no mercado, náo excedendo o valor estimado pela
Administraçáo, sendo, portâÍIto, aconselhável à adjudicaçáo e

homologaçáo do certame.

Por todo o exposto, este Procurador Jurídico emite o seu
Parecer Favorável em todos os atos do Processo de Licitaçáo até o

momento praticado, já que foram observados todos os procedimentos para
asseguraÍ a regularidade e a legalidade de todos os atos pela Comissáo,
bem como, encaminhada ao Prefeito Municipal para que reaTize

Homologaçáo, preenchendo assim os requisitos dos art. 38 e incisos e art'
43 e incisos, ambos da Leí 8.666193 e suas alterações, isso se achar
conveniente.

É o parecer, S. M. J.

taituba - PA, 26 de março de 2019.

Atemlsto
Procurad J icipai

OAB no9

e/e
dic
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