
REPÚBLICA FEDELATIVA DO BRASIt,
IISTADO D() PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba

PARECER JURÍDICO/20l 7/DICOM

PROCESSO LICITATÓRIO N' . O8f,IaOI7.PP.

OBJETO. AQUISIçÃO DE ROÇADEIRA À CASOT-IN.I. INTERCOSTAL COM MOTOR
2 TEMPOS DE 35 CILINDRADA E I,7 HP, PARA ATENDER A DEMANDA DA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

ASSUNTO - PARECER CONCLUSIVO.

Concluída a Sessão do Pregão Presencial, o procedimento licitatório foi
encaminhado a está assessoria j urídica para emissão de parecerjurídico conclusivo.

Antes, porém, é necessário frisar que, em momento anterior, esta assessoria

jurídica, em atendimento ao parágrafo único do Artigo 38 da Lei no 8.666193, examinou e

aprovou as minutas de Edital e Contrato. bem como, considerou regular o procedimento

administrativo até aquela ocasião, nos exatos termos do parecer prévio transcrito:

PARf, cER JLRiDICo,2ol?/DICoM

pRocEsso LICITATóRIoN'-08620I7-PP.

oBJETO _ AQUISIÇÀO DE ROÇADEIRÀ PARA ATENDf,R A
SECRf T,TRI-{ MUNICIPÀL DE INFRÀÉSTRUTT]RA.

ASSL\TO. }TTNT.1'A DE f,DITAL E CONTR{TO.

I - REl,^TôRIo

Submete-se a apreciação o presente processo relativo ao procedimento

licirâtório nâ modaladade Pregão Pre§encial regisúado sob o n" 086/2017.

cujo objero e a aquisição de roçâdeird para atender a SecreaÍia Municipal

de Inliaestrutu.a, conforme especificâções do Termo de Referência -
,Ànexo I do Edital, atendendo ao disposto na L€i n" l0 520/2002

Consta no presente certamer solicihgão de despesa PaÍa aquisição de

equipamento pâ.a roçageís de prâças, jardins, avenidas e logrâdouros

públi"os em ge.ul para atender as necessidades da Secretaria Municipâl de

Intiaesruturar despacho do PÍeferto Municipal para que o setor competenle

providencie a pesquisa de preços e intbme a exjstência de recursos

orçamentáíost cotação de preçosl despácho do depânamento dc

conrabrlidade rnformando 3 dolaÇâo orçâmen!Íia drsponivel para alender â

demanda: declaração de adequação orPmentária e financeiral auto.iTaçâo

de abertura de processo licrlatóíio; autuação do processo licitalório:
despacho de encaminhamento dos autos à assessoria j uíidica PâÍâ anaiise e

parecer; minuta do edital e ânexos, bem como, minuta do contrato

Ficou estab€l€cido no editâl o m€nor preço como critério de julgamentÔ,

atendendo ao que drsÉe o an. 45 dâ Lei 8 66ó193.

Rodovia Trânsamazônica c/ Rua Décima. s/n, Anexo 30 Ginli.sio Municipal. Bela Vistâ CEP: 68 180.000 - ITAITUBA.PÀ (R



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO P,-\ RÁ

PÍeÍbitura Municipal de Itâituba

O presente processo constâ o edilal indicândo as exlSências con$anles do
an. 40 da Lei 8.666193 clc an. 4" dâ Lei 10.520n$2, bem como a

documentação que os interessados deverào âpresentâÍ pârâ serem

considerados habilitados.

Relarado o pleito passamos ao Parecer

II - OBJCTO DE ÀNÁLISE

Cumpre aclarar que a anâlise nesle paÍecer se resringe â verificaçào dos

requisiros formâis para deflagrâção do processo administrâtivo licitatório
bem como da aprecjaçào da minutâ de edital e seus âr€xos. Deslaca_se que

a ârálise seá restriÍa aos pontos juridicos. eÍando excluidos quaÉquer

aspeclos técnicos. econômicos e/ou discrrcionarios

III - PARE(]ER

O artigo 37. inc,so XXI dâ Consliluição F€deral determrna que as obras,

serviços. compras e alienações da Adminiíração Pública serâo precedidas

de |crtaçào pública que assegure iguâldade de condiçôes a todos os

concorrentes. ressalvados os câsos especiilcados na legislâçâo

A licitaçào contigura procedimento âdmrnrstrahvo medianie o qual a

Admin,stÍação Pública seleciona a propostâ mais vantâjosa, carac&riTando-

se como ato âdminisEalivo formâI, pÍaticado pelo GestoÍ Público, devendo

ser processado em esúila conformidade com os principios estatelecidos na

Conslituiçâo Fedeíal na legisiêção infraconslitucionâ1.

No que se Íet'ere a modalidade licitalôria ora em análise. vale aclaraÍ que â

Lei 10.5202002 drspõe que pregÀo é a modalidade de licitação destinada â

âquisiçâo de bens e seÍviços comuns, sendo estes consideÉdos. paaa os flns

e efeúos desÍa Lei. como aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade

possam ser objetivamente definidos p€lo edital. por meio de esPe{rificações

usuais (âÍ1 1"- paÍagrafo único)

O exirne p;clio .io edjlal tern indoie -luÍ1órcc'Ià.mai e consjsle, \'â de

regÍa, em verihcâr nos autos. no estado em que se encontra o procedimento

Iicilalôrio- os segurntes elementos
a) autuaçào, prolocolo e numetaçào;
b) justricativa da contralação;
c) termo de reÍàÍencia- detidamente autorizdo pela autoridade competente,

contendo o oblel'o, o cÍitério de aceitaçâo do objeto, orçameno detalhado

parâ avâliação de custos, deÍiniçâo dos métodos. €§tÍâtegiâ de suPrimento,

cÍonogmma fisico-financeiÍo, deveres do cortrstado e contÍatante,
procedrmenlos de fiscalização e gerencÉmento; pmzo de execuçào e

garântia e san@€s p€lo inadimplemento;
d) indicaçãodo recurso orçâmenúrio paÍa cobrir âdespesa;

e) ato de desrgnâção da comissão;

l) editâl numerado €m ordem seriâlaflual,
g) se preâmbulo do edital contém o nome da rePartiçâo interessada e de seu

h) preámbulo do editâl Ind;cando a modalrdâde e o rrpo dâ L§itaçào- bem

como o regime de execução (p/obras e seÍviços)l
i) preàrnbulo do ediÉl mencionando que a llcilâção será regida p€lâ

legislaçâo peninente;
j) preâmbulo do edital anotando o local, dia e hora pam recebimento dos

envelopes de documênhçâo e prcpost4 bem como para o inicio de abenura

dos envelopesi
k) indicação do objeto da licitação. em descriçãô .ri.intâ e clârâ:

l) indicaçâo do prazo e as condiçõ€s para a assinatu.a do conEalo ou

reriÍâdâ dos insúumenlos:
m) indicâção do prazo para execução do contrâto ou enúega do objeto;
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n) indicaçâo das sanções paía o câso de inâd,mplemento;
o) indicação do local onde poderá ser examinado e adquindo o pÍojeto
básico. e se há pÍojeto execul,vo disponivel na dâta da publicaçâo do ed,tal
e o locâlonde poderá serexaminado e adquirido (p/obrâs e serviços);
p) rndicaÇàodas condiçôes para paíicipação da licÍaçâo.
q) rndicaçâoda forrnâ de apresentação dâs proposta§:
r) n1di.B;:o do crile:ro paÍz julgernenlo. .om lisposiÇÕes ciâ:al e
parâmetros objetivos, indrcaçào dos locâis, horános e côdigos de acesso
para fomecimento de intbÍÍnaÇões sobre a licihção aos interessados.
s) indicâção dos critérios de aceitabilidâde dos preços uniúrio e globâl e
indlcação das condrçôes de pagamenro.

No que respeiu à minuta conúâtual, incumbe ao pâÍecista pesquisâr a
conformidade dos seguintes itens:
a) condiçôes pam sua execuçâo, expressas em clàrsulas que deÍinam os
direitos, obrigaçôes e responsabildades dâs panes, em conformidâde com
os termos da licilaçâo e da proposta a que se vinculam, estâbelecidas com

b) registro das cláusulas neces$írias:
I - o objeto e scus elementos caiacleri$lcos.
II - o rctime de eÀccuçào ou a lorma de ,-omeJimenro.
III - o pr.Ço e â\.ondrçôes de Psganienlo..)s crirérios. daia-b3sÊ c
periodicrdadc oo tuâjustsmento de preços, os sflteÍos de a1uâlizaçào
monetária entre a daia do adimplemenro dâs obrigâções e a do elêrivo
pa8âmenlol
IV - os prazos de inicio de etapas de execuçâo, de conclusâo, de enEegâ, de
observação e de recebimento deÍinitivo, conforme o caso:
V - o crédilo pelo qual co.rerá â desp€sa. com a indicação da classificação
fi,nclonâl píogÍafiatlcâ e da caregofla econômrcâ.
vl - as gaaantiâs oferecidâs pam assegurâr suâ plena exeaução, quándo

exigidas:
vll - os drÍeitos e as responsabilidades das panes, as penalidades cabiveis e

os valores das multas;
VIll - os câsos d€ rescisâo
lX - o reconhecimento dos direilos da Administraçâo. em caso de rescisâo
adminislraliva prevista no art. 77 desta Leil
X - as condiçÕes de imponação. â data e a la\a de câmbro para conyersào,

xl - a vrnculâção ao edital de licilaçâo ou âo termo que a disp€nsou ou â

inexigiu. ao convite e à prof»sta do licitânte vencedor;
xll - a legislâçâo aplicável a execução do contrato e €specialmente aos

)OII - â obrigâção do conÍâtado de manter, dúrante toda a execuçâo do
contrato, em compatibilidade com as obrigações poí ele assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificaçáo exigidas na licitação;
Xlv - cláusula que declare competenle o foro da sede da Administração
pam dinmir qualquer qu€stão conÍatual. sâlvo o disposto no § 60 do aÍ 32
da tri n. 8 666,93r
xv - A duração dos contratos adstrita â vigência dos Íespeclivos crédibs
oaç3nlen!.irios, ress3l,'xdas as hrpóteses pr.\rsus no aí.51 ür i-el n

8.ó66/91

Considerando que o edilâl seguiu lodâs as caLrtelas recomendadas pela Lei
l0 5202002. com aplicação subsid,ária da Ler 8 66ó193,

Considemndo que o procedimento nào apÍes€nu irregulâÍidades que

possam maculaÍ o certame e que a minuta do ejitâl segue os preceitos
legais que regem À maÍéna, opilg pelo pross€guimento do processo

hcta!ório em seus ultenores alos.

Seguem chanceladas as minutas do Edital e Contrâto om examinadas
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Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer s€ ateve â§

questões juridicas observadas na rns§ução processual e no edital, com seus

anexos. nos termos do ân. 10, § i". dâ Lei n" l0 480/2002, c/c o paÉgrafo
único do aí 38 da L€i n" 8 66ó./93 Não se incluem no âmbiro de aúlise
desle ProcuÍadoÍ o\ elemenlos tecnrcos penrnenres ao ceriamc. como
aqueles de o.dem financerra ou orçâmen!ária. cujâ exatidào deveÉ ser

lerillca& I-.clos selorcs rcsDonúvers e auloridades compet€nres da

Pr€t'elluÍa Munrcipai de Itarlubâ.

E o parecer. sub ccnsura.

Itâirubâ - PA. 02 de novembro de 2017

ATIMTSTOKHLES A. DE SOT]SA
PROCUR-ADOR JURIDICO MUNICIPAL
oAB/PA N" 9.96.t

Após a manifestaÇão supratranscrita. a comissão de licitação deu início à fase

externa do certame (An.4o incisos I a IV da Lei n' 10.520/02) e providenciou a publicação
do Edital, convocando os interessados a apresentarem suas propostas. Saliente-se que entre
a publicação e a abertura das propostas fora observado o prazo mínimo de 08 (oito) dias
úteis (Art. 4', V da Lei n" 10.520/02).

No dia l7 de novembro de 2017 às 09h30min, hora designada para a seleção

da proposta mais vantajosa, constatou-se apenas a presença da empresa A F M
COMERCIO DE MOTORES LTDA - EPP para credenciamento. O representante da

empresa entregou a proposta em envelope lacrado para ser aberto e conferido segundo as

exigências do Edital.

A comissão passou para a fase de lances e por último para a fase de habilitação,
julgando apta A F M COMERCIO DE MOTORES LTDA - EPP com o valor total de

RS-47.400,00 (quarenta e sele mil e quatrocenÍos reais). Para cada item cotado verificou-se

a proposta inicial do proponente. Após lances sucessivos, foi definido o menor preço

unitário. Não houve impetração de recurso. Por fim, o pregoeiro adjudicou o item 00001 a

empresa vencedora do certame.

Merece ressalva, contudo, que até o presente momento não consta dos autos a

numeração e rubrica das folhas. RECOMENDA-SE, portanto, que todas as laudas do

processo sejam devidamente assinadas e rubricadas.
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Em tempo o Edital do Pregão Presencial vem detalhando o Objeto, o Prazo de

entrega, a fase de Proposta, Habilitação, julgamento e analise dos documentos, Julgamento

do Recurso, Documento aplicável, Obrigações da Contratada, e Disposições Gerais, ou
seja, dentro da previsão da Lei do Pregão - Lei n" 10.520/02. bem como, amparada pela Lei
8.666. também houve a publicação em local público no quadro de avisos da Prefeitura

Municipal de ltaituba, para garantir a publicidacie dos atos.
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Razão que neste momento o Assessor Jurídico emite o seu Parecer Favorável
em todos os atos do Processo de Licitação até o momento praticado. já que foram
observados todos os procedimentos para assegurar a regularidade e a legalidade de todos os

atos pela Comissão, bem como, encaminhada ao Prefeito Municipal paru que rcalize
Homologação, preenchendo assim os requisitos do art.38 e incisos e do art.43 e incisos,
ambos da Lei 8.666193 e suas alterações.

Após tais argumentos, e tendo em vista o estrito cumprimento das Leis n'
10.520 e 8.666193, observado todos os procedimentos para assegurar a regularidade e a
legalidade de todos os atos praticados pela Comissão no procedimento, é nosso Parecer no
sentido de que deva se dar prosseguimento ao processo, homologando-o e efetivando a
contratação das licitantes vencedoras.

I de novembro de 201 7

At-
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É o parecer, sub censura. 
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