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PARECER JU RíDrCO/2Or 8/DTCOM

pRocEsso LtctTATóRro N" - ool/20r8-pp.

OBJETO - AAUISIÇÃO DE GÊNEROS ATIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA
NACTONAL DE AUMENTAÇÃO TSCOUn (PNAE) DO TUNDO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO DO MUNICíPIO DE ITAITUBA - PA.

ASSUNIO - PARECER CONCI.USIVO.

Concluído o Sessôo do Pregõo Presenciol, o procedimento
licitotorio Íoi encominhodo o esto ossessorio jurídico poro emissÕo de
porecer jurídico conclusivo.

Antes, porém, é necessório frisor que, em momento onterior, esto
ossessorio jurídico, em otendimenlo oo porógrofo único do Artigo 38 do Lei
no 8.666193, exominou e oprovou os minutos de Editol e Controto, bem
como, considerou regulor o procedimento odministroiivo oté oquelo
ocosiÕo, nos exotos termos do porecer prévio lronscÍito:

PARECER JURíDICO 2OI8 - PMIIB

PROCESSO TICIIAIóRIO . MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL N" OO I /2OI 8

OBJEÍO - AQUISIÇÀO DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS PARA
AÍENDEE O PROGRAMA NACIONA. DE AI IMFNTAÇÀO
ESCOLAR _ PNAE DO FUNDO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÀO DO MUNICÍPIO DE ITAIÍUBA

ASSUNTO . MINUTA DE ÊDITAL E CONTRATO

r - nrurónto

Submete-se o opreciaçÕo o presenie processo relotivo
oo procedimento licilotório no modolidode Pregôo
Presenciol rêgisÍodo sob o n'001/2017, cujo objeto é o
AorJtstÇÂo ot cÉNrnos A- MtNT;cros oARA ATE\DER
O OROGRAI\,4A NAC ONAL DE A-IÀr'8\]TAÇÀO ESCOLAR

- PNAI DO FUNDO MUNNICIPAL DE EDI]CAÇÀO DO
MUNICíP|O DE ITAITUBA. conforme especificoÇões do
Termo de Referêncio AlimenloÇÕo Escolor do Editol,
otendendo oo disposto no Lei n" lA.52Al20O2.
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Consto no presenle cerlome: soliciloçôo de despesos
do Fundo Municipoi de EducoçÕo poro oquisiÇõo dê
gêneros olimentícios poro oiender o Progromo
Nociono de AlimentoÇôo Escolor - PNAE do Fundo
Municipol de EducoÇoo do Município de ltoitubo:
Sôliciioçôo de Cotoçôo de Preço; Solicitoçôo de
despeso solicitondo pesquiso de preço e existêncio de
recursos orÇomentÓrios; despocho do deportomento
de contobilidode informondo o doioÇÕo orÇomentório
disponível poro otender o demondo; DecloroçÕo de
odequoÇÕo OrÇomenlório e Finonceiro; Porlorio de
designoÇoo de pregoeirô e rnembros; outorizoÇÕo de
oberiuro de processo licitoiório; ouiuoÇôo do processo
licilolório; despocho de encominhomento dos oulos à
ossessorio jurÍdico poro onólisê e porecer; minuto de
conÍoto, minuto do edital, elc...

Aquiesceu o outoridodê do Poder Execulivo Municipol
ocerco do deflogroçÔo do procedimenlo liciloiório.

Ficou estobelecido no êdilol o menor preÇo por item
como critério de julgomênto, oiendendo oo que
dispóe o or1. 45 do Lei8.ó6ó193.

O presenle processo consto o edito indicondo os
exigêncios constontes do ort.40 do Lei 8.óó6193 c/c
ort. 4' do Lei 10.52012002. bêm como o documentoçõo
que os inleressodos devêrÔo opresentor poÍo serem
considerodos hobilitodos.

Relolodo o pleiio possomos oo Porecer

II . OB.IETO OE ANATISE

Cumpre ocloror que o onólise nesle porecer se

restringe o verificoÇÕo dos requisitos formois poro
defloqroÇôo do processo odministroiivo licilotório bem
como do oprecioçÔo do minuio de editol e seus
onexos. Destoco-se quê o onóLise serÓ restrito oos
pontos jurídicos, esiondo excluídos quoisquer ospectos
tecnicos, econômicos e/ou discricioôó'ios.

III - PAREC ER
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o ortigo 37, inciso xXl do ConstituiÇÕo Federol
determino que os obros, sêrviÇos, compros e
olienoçÕes do AdministroÇÕo Público sêrõo precedidos
de l,citoÇÕo público que ossegure iguoldode de
condiÇôes o todos os concorrentê5, ressolvodos os

cosos especificodos no legisloçôo.
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A licitoÇÕo configuro procedimento odminislÍolivo
medionte o quoi o AdminislroÇõo Púb ico seleciono o
proposto mois vontojoso, corocterizondo-se como oto
odminislrolivo formol. proticodo pelo Gestor Público.
devendo ser processodo em estri'lo conformidode com
os princípios estobelecidos no ConstituiçÔo Federol no
legisloÇóo inf roconstitucionol.

No que se refeÍe o modolidode liciiotório oro em
onólise, vole ocloror que o Lei 10.520/2002 dispõe que
pregõo é o modolidode de licitoÇÕo destinodo à
oquisiÇÕo de bens e serviÇos comuns, sendo êsles
considerodos, poro os fins e efeitos desto Lei, como
oqueles cuios podrÕes de desempenho e quolidode
possom ser objetivomente definidos pelo editol, por
meio de espêcificoÇões usuois (ort. l'. porogrofo
único).

verificondo que o editol seguiu lodos os coutelos
recomendodos pelo Lei 10.520/2002. com aplicoÇÔo
subsidiório do Lei 8.óóól93. como:

| - DefiniÇÕo do objelo de formo cioro e sucinto;
1l - Locol o seí reiirodo o ediiol:
lll - Locol, doio e horório porc oberiuÍo do sessÔo;
lV - Cono:Çõês poío porlicipoÇÕo'
v - Crilérios poro julgomento;
Vl - CondiÇôes de poOomenlo;
vll- Prozo ê condiÇoes poro ossinoiuro do controto
Vlll - SonÇões poro o coso de inodimplemento;
lx - EspecificoÇões e peculioridodes do licitoçÔo.

No que respêilo à minuto controluol, incumbe oo
porecisto pesquisor o conformidode dos seguintês
itêns:

o) condiçóês poro suo êxecuÇÕo, exprêssos em
clóusulos que definorn os direiios, obrigoÇÕes e
responsobilidodes dos pÕrtês, em conformidode com
os lermos do licitoçôo ê do proposto o que se
v nculom. estobelec.dos co'n croíezo e precisÔo:

| - o objeto e seus elementos coroc têríslicos;
ll - o regime de execuÇÕo ou o formo de fornecimento;
lll - o preÇo e os condiçÕes de pogomento, os critérios,
doto-bose e periodicidodê do reojus'iomento dê
preços, os critérios de otuolizoÇÔo monelório entre o
dolo do odimplemento dos obrigoçôes e o do efetivo
pogomenlo;
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lV - os prozos de início de etopos de execuÇÕo, de
conclusÕo, de enirego, de observoÇôo e de
recebimenio definitivo, conforme o coso;
V o crédito pelo quol correró o despeso, com o
indicoçõo do clossiflcoÇoo funcionol progromóiico e
do colegorio econômico;
Vl - os goronlios oferêcidos poro ossêguror suo pleno
execuÇÕo, quqndo exigidos;
Vll - os dirêiios e os responsobilidodes dos portes, os
penolidodes cobiveis e os volores dos multos;
V ll - os cosos de rescisôo:
]X o rêconhecimento dos direitos do AdministroÇÕo,
ern coso de rescisôo odministrolivo previsto na oú. 77
deslo Lei:
X - os condiÇôes de imporloÇôo, o doto e o loxo de
cômbio poro conversÕo, quondo for o coso;
xl - o vinculoÇóo oo editol de licitoÇÕo ou oo lermo
que o dispensou ou o inexigiu, oo convite e o proposto
do licitonte vencedor:
xll - o legisloÇÕo oplicóvê] à execuÇoo do conlroto ê
especiolmenle oos cosos omissos;
Xlll - o obrigoÇoo do conirotodo de monter, duronte
todo o execuÇÕo do coniroto, em compolibilidode
com os obrigoÇôes por ele ossumidos, todos os
condiÇões de hobilitoçôo e quolificoçÕo exigidos no
licitoÇóo;
XIV - clóusulo que declore competente o foro do sede
do AdministroÇÕo poro dirimÍ quolquer ques'tÕo
conlroluol, solvo o disposlo no § óo do ort.32 do Lei n.
8.666/93:
XV - A duroçôo dos controtos odstriio o vigêncio dos
respectivos créditos orÇomentórios, ressolvodos os
hipóleses previ5tos no or1.57 do Lei n.8.óóól93.

Considerondo que oté entÕo o procedimenlo nõo
opresenlo irreguloridodes que possom moculor o
cerlome e que os minutos do edilol e controto seguem
os preceiios legois que regem o motério, opino pelo
prosseguimenlô do processo lici'lolório em seus
ulleriores oios.

É o porecer, sub censuro

ITAITUBA - PA. 02 de Joneiro de 2018

Alemistokhles A. de Souso
Prôcurodor .lurídico Municipo
OAB/PA n'9.964

Apos o monifesloÇÕo suprotronscriio, o comissÕo de licitoçÕo
deu início à fose externo do certome (Art. 40 incisos lo lV do Lei no
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10.520/02) e providenciou o publicoÇÕo do Editol, convocondo os
interessodos o opresentorem suos propostos. Solienle-se que entre o
publicoÇÕo e o oberturo dos propostos foro observodo o prozo mínimo de
0B (oito) dios úteis (Atl. 4", V do Lei n" 10.520/02).

Em tempo o Editol do pregÕo presenciol vem detolhondo o
Objeto, o Prozo de entrego, o fose de proposto, HobilitoçÕo, julgomento e
onolise dos documentos. Julgomento do Recurso, Documento oplicóvel,
ObrigoçÕes do Controlodo, e DisposiÇões Gerois. ou seio, deniro do
previsôo do Lei do PregÕo - Lei no 10.S2O/02, bem como, omporodo pelo
Lei B.óóó, lombém houve o publicoçôo em locol público no quodro de
ovisos do Prefeituro Municipol de ltoitubo, poro gorontir o publicidode dos
ofos.

No dio l2 de joneiro de 2018 os 09h30min, horo designodo poro
o seleçôo do proposto mois vonto.loso, constotou-se o presenço dos
empresos JONALDO P. RODRTGUES EtRELt - ME, PEDRO I BATTSTA DA STLVA -
EPP - ITAFRIOS, F DE A LIMA COMERCIO E VARIEDADE - ME, BETIEL ARAUJO
DE ALMEIDA _ ME, COMERCIAL SHIDERLEY LTDA - EPP, POLPA DE FRUTAS RS
BOA FE LTDA - ME, J. P. SANTOS PADARIA, J. J. S. DE SOUSA - ME, RODRIGO
HOLANDA DE AGUIAR COMERCTO - ME e E. PERE|RA MATOS COMERCTO -
ME poro credenciomento. Os representontes dos empresos entregorom os
propostos em envelope locrodo poro ser oberto e conferido segundo os
exigêncios do Editol.

Nq onólise do documentoçÕo de credenciomento, verificou-se
que o empreso J P SANTOS PADARIA nôo opresentou o cerlidõo
simplificodo exigido nos itens 2.8 e 3.2letro b do Editol poro comprovoÇÕo
se e ME ou EPP, nôo sendo beneficiodo nos termos do LC no 12312006.

As l7h do dio l2 de joneiro de 20lB o comissôo suspendeu o
sessÕo, remorcondo o Íose de lonces poro o dio l5 de .ioneiro de 20lg às
l4h. O cerlome foi suspenso os l7h do dio j5, sendo remorcodo poro o dio
I ó de joneiro os 09h, encerrondo-se o fose de lonces ds l2h2omin. As
empresos forom convocodos o opresentor seus produtos poro onólise dos
omostros no dio l7 de joneiro os 14h.

No dio lB de joneiro os l4h, reiniciou o sessôo poro divulgoçoo
do resultodo dos omostros, que so pôde ser concluído no dio 23 de joneiro.
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Os representontes dos empresos PEDRO I BATISTA DA SILVA - EPP E POLPA

DE FRUTAS RS BOA FE LTDA monifestorom o inienÇÔo de interpor recurso,
obrindo-se o prozo legol de 3 (lrês) dios Úteis poro juntodo de memoriois
reloÍivos oos recursos.

A empreso PEDRO I BATISTA DA SILVA - EPP juniou
tempeslivomenle os memoriois relolivos oo recurso. No julgomento, o
comissôo de licitoçÕo. conheceu do recurso e deu provimento oo pedido
do Reconente, inobilitondo porciolmente o empreso J. J. S. SOUSA - ME

nos itens 61 , ó2 e ó3, sendo devidomente ocotodo pelo outoridode
superior conforme despocho em onexo, outorizondo ossim, o pregoeiro e

suo equipe de opoio o convocÓ-lo poro negocior os iÍens em referêncio,
hoio visto Íer sido o liciÍonte clossificodo em segundo lugor.

No dio 29 de Joneiro de 2018 os l4h, o Sr. Pregoeiro negociou
com o segundo colocodo PEDRO I BATISTA DA SILVA - EPP os ilens ocimo
referidos, e oceitou os preÇos negociodos, dondo-se por encenodo os

trobolhos. No oludido dio, os lóh, o nutricionisto e responsóvel técnico do
Progromo de AlimentoçÔo Escolor recebeu os omostros dos empresos que

ficorom em segundo lugor no preço, oprovondo todos, nÕo hovendo
nenhumo observoçõo o ser Íeito, conforme oto poro registro de oberturo
de prozo poro recebimenlo de omostros em onexo.

No dio 31 de Joneiro de 2018 o licilonte J. i. S. SOUSA - ME,

opresentou os contro-rozões oo recurso interposto pelo licílonte PEDRO I

BATISIA DA SILVA - EPP, onde foi respondido otrovés do OFICIO No

OO2l2018-DlCOM, do lovro do Sr. Pregoeiro Ronison Aguior Holondo

Apos todos os foses, forom julgodos oplos JONALDO P'

RODRIGUES EIRELI - ME com o volor totol de RS-187.ó51,75 (cento e oitento
e sete mil, seiscentos e cinquento e um reois e setento e cinco centovos),
PEDRO I BATISTA DA SILVA - EPP - IIAFRIOS com o volor totol de R§-

1.3ó0.959,78 (um milhÔo, trezenlos e sessento mil, novecentos e cinquento
e nove reois e setenlo e oito cenlovos), t DE A LIMA COMERCIO E

VARIEDADE - ME com o volor totol de R§-50ô.372,75 (quinhentos e seis mil.

trezenlos e selento e dois reois e setento e cinco cenlovos), BETIEL ARAUJO

DE ALMEIDA - ME com o volor tolol de R§-137.128,48 (cento e lrinto e sele
mil, cento e vinle e oito reois e quorento e oito centovos), COMERCIAL

SHIDERIEY ITDA - EPP com o volor tolol de RS-100.276,90 (cem mil, duzentos
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e setenlo e seis reois e novento cenlovos), RODRIGO HOLANDA DE AGUIAR
COMERCIO - ME com o volor lotol de RS-62.ó07,90 (sessenÍo e dois mil,
seiscentos e sete reois e novento centovos) e E. PEREIRA MATOS COMERCIO
- ME com o volor tolol de R§-149.560,50 (cento e quorento e nove mil,
quinhentos e sessento reois e cinquento centovos). Poro o i'lem colodo.
verificou-se o proposto iniciol dos proponentes. Após lonces sucessivos, foí
definido o menor preÇo unitório. Por Íim, o pÍegoeiro odjudicou os itens os
empresos ocimo mencionodos.

Rozõo que neste momento o Assessor Jurídico emite o seu
Porecer Fovoróvel em todos os otos do Processo de LicitoçÕo oié o
momento proticodo, jo que Íorom observodos todos os procedimentos
poro osseguror o reguloridode e o legolidode de todos os otos pelo
Comissõo, bem como, encominhodo oo Secretório Municipol de
EducoÇÕo poro que reolize Homologoçôo, preenchendo ossim os

requisitos do ort.38 e incisos e do ort. 43 e incisos, ombos do Lei 8.óóó193 e
suos olÍeroçÕes.

Apos tois orgumentos, e tendo em visio o estrito cumprimento
dos Leis n" 10.520 e 8.ó66193, observodo todos os procedimentos poro
osseguror o reguloridode e o legolidode de iodos os otos proticodos pelo
Comissôo no procedimento, é nosso Porecer no sentido de que devo se
dor prosseguimento oo processo, homologondo-o e eÍetivondo o
controloÇÕo dos liciton'tes vencedoros

E o porece SU n5 ro.

o de joneiro de 2018.
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