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Concluído o SessÔo do Pregôo Presenciol, o procedimento
licitotório Íoi encominhodo o esto ossessorio .iurídico poro emissÕo de
porecer jurídico conclusivo.

Antes, porém. é necessório frisor que, em momento onterior, esto

ossessorio jurídico, em otendimento oo porógrofo Único do Artigo 38 do Lei

n" 8.666/93, exominou e oprovou os minutos de Editol e Controto, bem
como, considerou regulor o procedimento odministrotivo oté oquelo
ocosiÕo, nos exotos termos do porecer prévio tronscrito:

llntcrn .luníotco 2ot8 - PMITB

pRocEsso ttctrAróRlo - MoDALIDADE PREGÀo

PRESENCTAL N' 003/2018

OBJEÍO - AQUIS'ÇÃO DE PRODT]'OS ASFÁLTICOS PARA

SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE

lNFRAESTRUTURA DO MUNICíPIO DE TAITIJBA.

ASSUNIO - MINUTA DE EDITAL E CONTRATO

r - nrurónto

Submete-se o oprecioçÕo o presente processo relotivo
oo procedimento liciiolório no modolidode Pregõo
PÍesenciol 'egiskooo sob o n" 003/2017. cujo objeio é o
AoutsrÇÀo Dt pRoDulos Ast Al Tlcos oARA suPRlR A

NECESSD1ADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO
MUNtcíPlo DE ITAITUBA, conforme especificoÇÕes do
Termo de Referêncio * AlimenloÇÕo Escolor do Editol,

otendêndo oo disposlo no Lei n" 10.52012oo2.
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PARECER JURíDICO/2OI 7/DICOM

PROCESSO TICITAIóR|o . MODALIDADE PREGÀO PRESENCIAL N" OO3/20I8

OBJETO - AAUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA.

ASSUNIO - PARECER CONCLUSIVO.
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Relotodo o pleito possomos oo Porecer.

Consto no prêsente ceriome: SolicitoÇÔo de CotoÇÔo
de PreÇo; SolicitoçÔo de despeso solicilondo pesquiso

de preço e existêncio de recursos orÇomentórios:
despocho do deportomento de conlobilidode
informondo Õ dotoÇÔo orÇomentório disponível poro
otendeÍ o demondo; DecloroÇÕo de odequoÇÕo
OrÇomentório e Finonceiro; Porlorio de designoÇÕo de
pregoeiro e membros; outorizoÇÕo de oberturo de
processo liciiotóíio; outuoÇÔo do processo liciiolÓrio;
despocho de encominhomento dos outos o ossessorio
jurídico poro onÓlise e poreceÍ; minuto de controto,
minuto do editol, etc...

Aquiesceu o outoridode do Poder Executivo Municipol
ocerco do detlogroÇÔo do procedimento liciiotório.

Ficou eslobelecido no editol ô menor preço por item
como critério de julgomento, olendendo oo que

dispôe o ort.45 do Lei 8.óóó193.

I o presenle processo consto o editol indicondo os

exigêncios consionles do ori.40 do tei 8.6óó193 c/c
ort. 4' do Lei 1O.52A/2OO2, bêm como o documentoÇÕo
que os inieressodos deverÕo opresentor poro serem
considerodos hobilitodos.

}

II - OBJETO DE ANÁUSE

Cumpre ocloÍor que o onólise neste porecer se

restringe o verificoÇÔo dos requisitôs formois poro
deflogroÇÕo do processo odministrotivo licitotório bem
como do oprêcioçÔo do minuto de edilol e seus

onexos. Destoco-se que o onólise seró rê§trito oos

pontos jurídicos, estondo excluídos quoisquer ospectos
Íécnicos. econÔmicos e/ou discricio^órios.

III- PARECER

O ortigo 37, inciso XXI do Constituiçõo Federol

determino que os obros, serviÇos, compros e
olienoÇôês do AdministroÇÕo PÚblico serõo precedidos

de liciloçÕo pÚblico que ossegure iguoldode de
condiÇõês o todos os concorrentes, ressolvodos os

cosos êspecificodos no legisloÇõo'

A liciioÇoo configuro procedimenio odministrotivo
medionte o quol o AdminislroÇÕo PÚblico seleciono o
proposto mois vontojoso, coroclerizondo-se como oto

odminislrotivo formol, proticodo pelo GesloÍ PÚblico'

dêvendo ser procêssodo em es'lÍito conformidode com

Rodovia TÍansamâzônica c/ Rua Décima, s/n. Àn€xo ao Gina§io Munrcipal - Bela vista- CLP 68 180-000 _ ITAITIJBA'PA'

€



:

.JF
o

Rubrica

REP|JBLICA Fl,D[RAl lVr\ DO BRASII
F-SI ÀI)O Do PARA

Prefeitura Mtrnicipal de ltaittrha

r

os princípios estobelecidos no ConstituiçÕo Federol no
legisloÇÕo infroconstitucionol.

No que se refere o modÕlidode licitotório oro êm

onólise, vale ocloror que o Lei 10.520/2002 dispõe quê
pregÕo é o modolidode de licitoçôo destinodo à
oquisiçÕo dê bens e serviÇos comuns, sendo estes

considerodos, poro os fins e eteitos desto Lêi, como
oqueles cujos podrÔes de desempenho e quolidode
possom ser objetivomênte definidos pelo editol, por

meio de especificoções usuois (or1. l', poÍogrofo
único).

VeriÍicondo que o edilol seguiu todos os coutelos
recomendodos pelo Lei lo.52ol2002, com oplicoÇôo
subsidiório do Lei 8.óóól93, como:

| - DefiniÇÕo do obieto de formo cloro e sucinto;
ll - Locol o ser rêtirodo o edilol:
lll - Locol. doto e horório poro oberturo do sessÔo:

lv - Condições poro PoniciPoÇõoj
V - Critórios poro julgomento;
Vl - CondiÇóes de Pogomento;
Vll - Prozo e condiÇoes poÍo ossinoturo do controto;
Vlll - SonçÕes poro o coso dê inodimplêmento:
lX - EspeciflcoÇões e peculioridodes do licitoçôo'

No que respeito ô minuto controluol, incumbe oo
porecislo pesquisor o conformidode dÕs seguintes

ilens:

o) condições poro suo execuÇÕo, expressos êm

clóusulos quê definom os direitos, obÍigoÇões e
responsobilidodes dos portes, em conformidode com

os termos do licitoçÕo e do proposlo o que 5e

vincJ om estobeleciôos com clorelo e o'ecisÕo:

I

b) regisÍo dos clóusulos necessórios:

I - o objeio e seus elementos corocteríslico§;
tt - o reiime de exêcuÇÕo ou o formo de fornecimento;
ttt - o pieço e os condiÇóes de pogomento, os critérios'

doto-bose e periodicidode do reojustomenlo de

orecos, os critéÍios de oluolizoÇÔo monetorio entre o

ãoto do odimplemenlo dos obrigoÇoes e o do efêtivo

oooomenloi'y 1 65 prozos oe início de elopos de execuçÕo' de

conciusÕo, de entrego, de observoÇÔo e de

recebimento definitivo. conforme o coso;

V - o crédito pêlo quol correró o despeso' com o
indicoÇÕo do clossificoçôo funcionol progromótico e

do colegorio ecônÔmico;
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Vl - os goronlios oferecidos poro osseguíor suo pleno
êxecuÇÕo, quondo exigidos;
Vll - os direilos e os responsobiliciodes dos portes, os
penolidodes cobívêis e os volores dos mullos;
Vlll - ôs cosos de rescisÕo;
lx - o reconhecimênio dos direilos do AdminisiroÇÓo,
êm coso de rescisôo odministrotivo pÍevislo no or1.77
desto Lei;
x'os condições de imporloÇÔo, o doto e o toxo de
cômbio poro conversôo, quondo for o coso;
xl - o vinculoÇÕo oo edilol de licitoÇõo ou oo termo
quê o dispensou ou o inexigiu, oo convile e Ô proposlc
do licitonte vencedor;
Xll - o legisloÇÕo oplicóvel à execuçÔo do conlroto e
especiolmente oos cosos omissos;
Xlll - o obíigoÇÕo do controtodo de monter. duronte
todo o execuÇôo do controio, em compolibilidodê
com os obrigoÇões por ele ossumidos, Íodos os

condiÇões de hobilitoÇoo e quolificoÇÕo exigidos no
licitoçôo;
xlv - clóusulo que dêclore competente o foro do sede
do Administroçõo porÕ dÍimir quolquer questÕo

controtuol, solvo o disposto no § óo do ort.32 do Lei n.

8.66ó/93:
xV - A durÕÇÕo dos controtôs odstrito à vigêncio dos
respectivos créditos orçomentÓrios, ressolvodos os

hipóteses previstos no or1. 57 do Lei n.8.666193.

Considerondo que 01é enlÔo o procedimenlo nÔo

opreseniq irreguloridodes que possom moculor o

certome e que os minulos do edilol e conÍolo seguem

os preceitos legois que regem o molério, opino pelo
prossêguimenlo do processo licitotório em seus

ulieriores otos.

É o porecer, sub censuro

ITAITUBA - PA, 08 de Joneiro de 2018

Alêmislokhles A. de Souso
Procurodor lurídico MuniciPol
oA8/PA n" 9.9ô4

I
APos o moniÍestoçÔo

deu início à f ose externo do
10.520102) e Providenciou o
interessodos o oPresentorem

supÍotronscrito, o comissÕo de licltoçoo
cerlome (Art. 40 incisos lo lV do Lei no

publicoçÕo do Editol, convocondo os

suos propostos. Soliente-se que enire o
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publicoçõo e o oberturo dos propostos Íoro observodo o prozo mínimo de
0B (oito) dios úteis (Art. 4", V do Lei n" 10.520/02).

Em tempo o Editol do Pregõo Presenciol vem delolhondo o

Objeto, o Prozo de entrego, o fose de Proposlo, HobilitoçÕo, iulgomenio e

onolise dos documenlos, Julgomento do Recurso, Documento oplicovel,
Obrigoções do Controtodo, e Disposições Gerois, ou seio, dentro do
previsÕo do Lei do Pregõo - Lei no 10.520102, bem como, omporodo pelo
Lei 8.óóó, tombém houve o publicoÇôo em locol pÚblico no quodro de
ovisos do PreÍeituro Municipol de lloiÍubo, poro gorontir o publicidode dos

otos.

No dio lB de joneiro de 201B os 09h30min, horo designodo poro

o seleÇÕo do proposto mois vontojoso, conslotou-se o presenço dos

EMPTESOS EMAM - EMULSÔES E TRANSPORIES LTDA, EMPRESA BRASILEIRA DE

ASFALTO DA AMAZÔNIA LTDA E SÍRATURA ASFALTOS S/A POTO

credenciomenÍo. Os representontes dos empresos entregorom os

propostos em envelope locrodo poro ser oberto e conferido segundo os

exigêncios do Editol.

A comissÕo possou poro o fose de lonces e por Úliimo poro o
fosedehobilitoçÕo,julgondooptoEMPRESABRAslLElRADEASFALToDA
AMAZôNICA LTDA com o volor Íotol de R§-17.115.000,00 (dezessete milhões

e cento e quinze reois). Poro codo ltem cotodo verificou-se o proposio

iniciol do proponente. Após lonces sucessivos, foi deÍinido o lelo^r^ei:ç9
unitório. Os represenlontes dos empresos EMAM - EMULSOES E

TRANSPoRTES LÍDA e STRATURA ASFALTOS S/A, monifestorom interesse em

propor recurso, sendo concedido o prozo de 3 (três) dios Úteis' Nõo houve

impetroçoo de recurso. Por fim, o pregoeiro odjudicou os itens'

té o presente momento nÕo

conslo dos
portonto, q

lv4êrece res
outos o

solvo, contudo, que o
numeroçôo e rubrico dos Íolhos RECO

^/ENDA-SE,
ue todos os loudos do processo sejom devidomente oss inodos

e rubricodos.

RozÔo que neste momento o Assessor Jurídico emite o seu

Porecer FovorÓvel em lodos os otos do Processo de LicitoçÕo oté o

,áÃ"nto proticodo, io que forom observodos todos os procedimenlos

óoà oi*ôrtor o reguloridode e o legolidode de iodos os otos pelo
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Comissõo, bem como, encominhodo oo Prefeito Municipol poro que
reolize HomologoçÕo, preenchendo ossim os requisilos do ort.38 e incisos e

do ort. 43 e incisos, ombos do Lei 8.óóó193 e suos olteroÇÕes.

Apos Íois orgumenios, e tendo em visto o estrito cumpÍimenÍo
dos Leis no 10.520 e 8.666193, observodo todos os procedimentos poro
osseguror o reguloridode e o legolidode de todos os otos proticodos pelo
ComissÕo no procedimento, é nosso Porecer no sentido de que devo se

dor prosseguimento oo processo, homologondo-o e efetivondo o
controtoçõo do licitonte vencedoro.

Éoporecer, sub censuro.

o - P A,24 de joneiro de 2018

PROCUR OMU ICIPAT

B/?A 9.964

OKHI.E
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