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OBJEÍO _ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUAÇ
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA E.M.E.F.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO SRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

PARECER JU Drco/2020/DrcoM/PMTTB
IOMADA DE PRE os N" 014 I ?.TP

PROCESSO ADMINISTRAIM N" 085/201I
AO DA
PROF".

IEDA MARIA GOMES BARBALHO, NO DISTRITO DE CREPURIZAO - MUNICIPIO DE

ITAITUBA - PA.

ASSUNTO - PARECER CONCLUSIVO

Vem oo exome desle Procut-odor Jurídico Municipol, o presente
processo odministrotivo, referente oo Processo Licitotorio no modolidode Tomodo
de Preço n' 014/2019 - TP, que troto do conkotoÇõc de empreso especiolizocio
poro conlinuoçôo do conslruçôo de umo quodro coberto com vesliório no
E.M.E.F. Prof". ledo Morio Gomes Borbolho, no Distrito de Crepurizõo - Município
de lloitubo - PA, conforme o constonie no Solicitoçõo de Despeso onexo oos
outos.

O ProcedimenÍo licitotório. obieto deste Porecer, foi íniciodo com o
oberluro de processo odminislrotivo, devidomenie outuocio, protocolodo e
numerodo, conlendo o indicoçôo preciso de seu obietc e demois requisilos
pertinenles ô modolidode prelendido.

De iol sorle, foro junlodo Editol em todos seus termos e onexos, e
demois documentos instruídos.

A Tomodo de PreÇo obedeceu oos ditomes legois, sendo observcdos
os exigêncios contidos no Lei no 8.6ó6193. no tcconie o modolidode e oo
procedimenfo.

É o breve relolo.

II - ANÁTISE JURíDICA

O objeto do licitoçõo lem por escopo seleÇôo do PROPOSTA PELO

MENOR PREÇO GLOBAL objetivondo o controloÇõo do serviço ocimo citod
ocordo com os especificoções e quontitoiivos estoi:,elecidos no editol e
onexos.
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No doto do certome fixodo poro o dio 23/10/2019, os l0h, com oviso
devidomente publicodo em jornol e imprenso oficiol, o Comissôo de LicitoçÕo
deu início oos trobolhos de oberluro do certome, em cujo reuniôo. olém dos
membros do Comissõo de Liciloçôo. comporeceu opencs o empreso SOUSA E

MELO LTDA, inscrilo o CNPJ n' 08.543.805/0001 -93. devidomenle representodo
pelo Sr. Roimundo Nonoto Limo Pedroso.

Adionte foi onolisodo o documentoçôo de credenciomento do único
empreso que optou por porticipor do certome, poro entõo dor início o fose de
hobililoçõo.

Após o fose de credenciomenlo, forom onolisodos os documentos de
hobililoçõo opresenlodos pelo empreso ocimo especif ícodo, pora entõo
proceder à oberiuro do proposto.

Conforme regislrodo em oto de reuniÕo do Comissõo do Licitoçõo.
iniciodo o onólise dos documentos de hobilitoçõo. o Licitonte resÍou HABILTTADA
poro o segundo fosê do certome, por ter otendido todos os exigêncios do
insirumenlo convocotório.

Em momento posierior o Comissôo permonenie de LiciÍoçôo, decidiu
decloror o Empreso SOUSA E MELO LTDA. inscriÍo no CNpJ sob n.0g s43.805/0001-
93, vencedoro do cerlome. Em seguido o Comissõo Permonente de LicitoÇôencominhou o esto Assessorio lurídico os outos poro emissôo de porec
possondo dorovonte o esÍe.

No fose de oberturo dos envelopes contendo o proposlo dc licitonie
hobilitodo. o comissõo verificou e ossinou o proposto de preço do único empreso
presente no procedimento licitotório, composto pelo proposto de preÇos, tobelo
de composiçôo de BDI e lobero de encorgos sociois. Em seguido, regisirou o voror
tolol do proposto ofertodo, importe de Rg-ó29.74g,83 (seiscentos e vJnte e vinÍe e
nove mil, setecenÍos e quorenlo e oito reois, oiienÍo e três ceniovos), ossinodo oo
finol pelo representonle legol do empreso. A único proposio Oe preço ficou cje
ser exominodo e suo decisõo seró informodo e divulgodo pero comíssôo de
Liciloçôo.

No dio 31 lt2/2019, opós ovotioçôo De,o Comissôo de Licitoçôo,
consloÍou-se o reguloridode de lodos os documentos que compõe o propôsto
de preÇo, e o volor tolol do proposto ofertodo pelo ticiÍonte (Rg_ó29.248,83i, nõo
excedeu o volor do proieio do obro. importe de Rg-ó3r.4r2,g5 (seiscentos e kinro
e um mil. quotrocentos e doze reois e oitento e cinco centovos), sogro:1do_se
vencedoro do certome.
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Registro, por fim, que o onolíse conslgnodo neste porecer se oteve os

questões iurídicos observodos no instruçôo processuol e no Editol. NÔo se incluem

no ômbiio de onólise do Procurodorio os elementos técnicos pertinenles oo
cerlome, como oqueles de ordem finonceiro, orçomentório e, principolmente os

elementos técnicos envolvendo ospeclos de construçôo civil, culo exotidôo
deveró ser verificodo pelos setores responsoveís e outoridodes compelentes do
Prefeituro Municipol de ltoitubo.

tv - coNcLUsÃo

Por todo o exposlo, este Procurodor JurÍdico emite o seu Porecer
Fovoróvel em todos os otos do Processo de LicitoçÕo oté o momenlo proticodo,
jó que forom observodos todos os prccedimenlos poro osseguror o reguloridode
e o legolidode de todos os otos pelo ComissÕo, bem como, encominhodo oo
Secrelório Municipol de Educoçõo poro que reolize Homologoçôo. preenchendo
ossim os requisilos dos ort. 38 e lncisos e ort. 43 e incisos, ombos do Lei n" 8.óóó193
e suos olteroções, isso se ochor conveniente.

É o porecer, S. M. J.
Itoitubo - PA. l2 de fevereiro de 2019.
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III - DO PARECER

O julgomenlo olentou ô regro conlido no Lei n" 8 óó6193' onde o
Comissõo Peimonenie de liciloçôo, opos onolise, e consequen'fe julgomento do

hobilitoçõo e proposto, ceriificou que o Empreso sousA E MELO LTDA, inscriio no

CNPJ sób n. 08.543.805/0001-93, preencheu os requisitos previstos no Editol de

LiciÍoçõo (Tomodo de Preços n. 014/2019), e o preço ofertodo (importe R$-

629.7 48,83), enconiro-se em conformidode com os preÇos coÍrentes no mercodo

e oboixo do volor estimodo no projeto do Secrelorio Municipol de Educoçôo
(imporiedeR$-ó3l.4l2,ssl,deliberondopelohobiliioçõoeconsequenie
clossificoçõo do proposto opresentodo.

A onólise ocimo evidencio que o processo licitotorio estÓ em ordem'
que os disposiçôes legois que regem o modolidode de liciloçõo forom

observodos e que o proposto opresentodo pelo Empreso é vontoioso poro o
Administroçõo, sendo, portonÍo, oconselhóvel o odiuciicoçôo e homologoçõo do
certome.
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