
REPLIBLiCA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

PARECER JURiDICO/2OI 7/DICOM

PROCESSO LICITATÓRIO N' - 087/2017-PP.

OBJETO - AQUISIÇAO DE !'EICULOS PARA SUPRJR A NECESSIDADE DA
SECR,ETARIA MUN ICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ASSUNTO - PARECER CONCLUSIVO.

Concluída a Sessão do Pregão Presencial, o procedimento licitatório foi
encaminhado a esta 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 n" 8.666/93, 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 JtrRiDIco,zoITlDtcoM

pRocEsso LICtTATóRIo N" - 0E7/2017-pp.

oBJETo - Àet:tstÇ-io DE vEÍcul-os PARA SUPRIR A
\ECESSID,\DE DA SECRET,lRIA I,It \ICIPAL DE EDI CÁÇiO.

ASSIJNTO. MINT]TA Dii f,DITAt, E CONTR{TO.

I , RELATORIO

Submete-se â aprecraçáo o pres€nle p(rcesso relativo ao procedimento

licitâtório nâ modalidade Pregâo Presencial registrado sob o n' 087/201?,

cujo obJeto é a aquisrçáo de veiculos pâra suprrr a necessidade da Secrelaria

Municipal de Educação, conformô especificações do Termo de Referênciâ

- Anexo I do EditâI, atendendo ao disposto na Lei no l0 5202002

Consta no presenrc cerlame: sol,cilaçâo de despe§a pârâ aquisição veiculos

tipo caminhonete c molmicletas zero_quilômetro Pâra renovação dâ froú
de âpolo peíencenie â secretaria de educaçâo; despacho do Secretario

Municipal de Êducação para que o selor compeÉnte p.ovidencre a pesquisâ

de preços e iDforme a existênciâ de recursos orçámenú.io§: cotaÇâo de

pÍeços: despacho do depaíamento de cofltabilidade inÍ'ormândo â doução

orçamenrária disponivel paÍa atendeÍ a demanda, declaraçâo de adequação

orçâmenúria e ilnanceimi âulorizâçâo de abenura de Processo iicitatórlo:

âutuaçâo do processo licitatório; despacho de encaminhamenlo dos autos â

assessoriâ juÍidica para anális€ e pareirera minuta do ediEl e ânexos, bem

comô minuta do conrato.

Ficou estabelecido no ediBl o menor preço como critério de julgamenlo'

alendendo ao que dlsÉe o ârt. 45 da kr 8 666,93.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
FSTADO D() t'A RÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

O presente p.ocesso consta o editâl indicando Às exigêícias constantes do
aí.40 dâ L€i 8666/91 c/c aí.4" da tÊi l0 52oDN2. trem como a

documentação que os inleressados deverão âpres€ntar pam serem

considôrados habilitados

RelaBdo o pleito passamos ao Parecer

II . OBJT]TO DE AI.\LÍSE

Cumpre aclarar que â análise nesle parecer se restsinge a verificaçâo dos

requisitos formais para deflagmção do processo âdministrativo licitatório
bem como da apreclaçâo da mjnua de ediul e seus anexos Destaca_s€ que

a análise será .esÍita aos ponros juridicos, estando excluidos quaisquer

asp€cros tecnrcos. económlcos e/ou dlscrlclonârlos

III - PARECER

o anigo J7. inciso xxl da Constiruiçâo Federal determina que as obras,

serviços, compms e alienações da Administraçào Pública serão pÍecedidas

de licitrção püblica que assegure igualdade de condiçôes a lodos os

,"-oncorÍentes. ressalvados os casos especificâdos na legislaçào

A licitaçâo configura procedjmento administrativo mediante o qual a

Adminstraçào Públ;ca seleciona a proposta mais vantalosa. caracterizando_

se como ato adminisrativo formâI. praticado pelo Gestor Públco- devendo

ser processado em esriB confoÍmidâde com os prrncipios eshbelecidos na

ConslÍurção Fedeml na legislaçâo infíaconstitucional

No que s€ refeÍe a modalidade licilatória orâ em anâis€, vale aclâraÍ que a

Iri l0 5202002 dispõ€ que pregão é a modalidade de licitação desdnadâ à

aquisiçâo de bens e serviços comuns. sendo estes consideÉdos, pam os fin§

ü efeitos dcsta Lei, como aqueles cujos pâdrôes de desempenho e qualidade

possam ser objetjvamenle delinidos pelo editâI, por meio de especificâções

usuais (an I"- pârâgrâlb único)

o exame previo do edilai tem indol€ jurídi€o_formal e consiste, via de

regÍa, em verificar nos autos. no estâdo em que se encontm o procedimento

licitatório. os seguln@s elementosl
a) autuâção. protocolo e numeraÉo:
b) juslifi cativa da contra1ação;
c) termo de referência, d€vidamente autorizado p€la autoridade competente,

contendo o objeto, o critério de aceitâção do objeto, orçamento detalhâdo

pâm a\,alação de cuslos, definição dos metodos, esrBtégia de supriúento.

cronognhâ fisico-finânceito, deveíes do conEatâdo e contíalante-
procedimentos de fiscalizaçâo c gerenciamenb, pmm de execução e

garanlú e sânções Pelo 
jnadimplenentol

d) indicação do recurso orçamentáÍio para cobrir a despesa;

e) alo de designâção da comissão;

fl edital numerado em ordem serial anual:

g) se preâmbulo do cdrtal co.tém o nome da repàniçâo intcressada e de seu

h) preâmbulo do edital indjcando a modalidâde e o tipo da licitaÇão- bem

como o regime de execuçâo (p/obÍas e seÍ! iços)i

i) pÍeâmbulo do edilal mencionândo que a LcilaÇão seÉ regidâ p€la

legislâção peÍinente;
j)-pÍe.âmbLllo do edrlâl anotando o local, dia e hom para recebimento dos

envelopes de dc,cumentaçao e Proposta, bem como pam o micrc de abemlra

[) indrcâção do obJeto da LcrÉção. em descriçào sucrntâ e claÍa'

tj inaicaçao ao prazo e âs condições Parâ a âssinalurâ do contrato ou

Íelirada dos instrumentos:
m) indicação do prszo para execuçâo do contrâto ou entregê do objeto;
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
F,STADO DO PARA

Prefeitura Municipâl de ltaituba

n) indrcaçãodas sanÇões parâ o câso de inÂdimplementol

o) indicação do local onde podeni ser examinado e adquirido o projeto

básrco. e se há projelo executivo disponit'el na datâ da publicação do edrlal

e o locâlonde poderá seÍexaúinado e adquirido (p/obras e serviços);
p) indicâção das condições para paíicipação da licitaçÀol
q) indrsaçào da lbnna de aprcsentação das propostss.

r) rndicaÇào do critêrio pam julgamenlo. com disPosições clâras e

panàmeros objetilos. indrcação dos locais. horáÍios e códigos de acesso

para ibmecimento de informaçôes sobre â licitaçào aos interessâdos,

s) indicâção dos criérios dê aceitabilidade dos preços uniLirio e global e

indicação das condições de pagamento.

No qúe respeiE à minuta conEâtuâj, incumbe ao paÍecista p€squisd a

conformidade dos seguintes itens:

â) condiçôes pàa sua execuçâo, expressas em cláusulas que definam os

direitos, obrigações e responsabilidades das panes. em conformidade com

os termos da licitaçâo e da proposia a que se \inculâm- esiâbelecidas coú

b) rsgisvo das cláusLrlas ncü.ssár,45

Í - o objeto e seus eletnenlos caracterisdcos,
tl - o rcgrme de e\ecuçâo ou a lbrma de fomecimeno.
IIt - o pÍeço e as condições d€ pagamento. os crrleÍios, data_bâs€ e

periodicrdade do reajustamento de preços, os criGrios de alualizaçâo

monetána enre a dala do adimplemento das obrigações e a do efetivo

pagamêntot

iVl os prazos de inicio de etapas de execuçâo, de conclusâo, de enEeSâ, de

obser\ação e de recebimento definitivo. conforme o caso;

V - o cíedito pelo qual correá â despesa, com a indicâção da clâssificaçilo

funcronal píogmmâuca eda categona econômica.

Vl ' as gamnrias otlr€cidâs para âssegutâr suâ plena ex€úuÉo, qusndo

exigidas.
VIi- os dirertos e as responsabilidades dâs panes. as penalidâdes câbiveis e

ôs vâlores das multast
Vlll - os casos de rescisâo;

Ix - o ÍeconhecimenÍo dos direilos da Admlnislraçâo' em caso de ÍesciMo

admrnistrativâ prelistâ no an 77 desla Lei,

X - irs condiçôes de impoíaçào. a data e â l&\a de câmbio PaÍa conveísão'

qu$do for o câso:
il - a vincr,rlação ao edital de licitação ou ao lermo que a dispensou ou a

inexigiu. ao convite e à proposlâ do ijcitante vencedoÍ;

XII - a legislaÇão âplicável à execução do contrato e especialmente aos

Xlll - a obrigçâo do contratado de manteÍ, durânte todâ â exeorção do

contíalo, em ;omPâtibilidade com as obÍigaçôes por ele assumidâs, todas as

condrcôes de habllilÂçào e quahficaçào exrgrdas nâ licilaçào'

Xtv I cláusula que àeclari comperenl. o foro dâ sede dâ Admrnrstraçào

para a,r,mi. quatqr"r quesúo contrâlual. salvo o drspo§to no § 60 do an i2
da Llr n 8.666/93:
iV - A duraçao dos corrrâtos adstr;ta à vigêíciâ dos respeclivos crédilos

orçu*"nritio". ressalvadas as hipôteses previstas no aí 57 dâ Lei n

8.6ó6/93.

ConsideÍando que o edrtal s€gLriu todas as câutelas Íecomendadâs pela Lei

l0 5202002, com âplicação sübsidiária da t€i 8 666/93i

Clonsiderando que o proc€dimento não apres€ntâ .irr€gularidades -q.ue
nossâm macular o cename e que a mlnuB do edllál segue os preceltos

É;; q;; *g.. a n,arctÊ- o-p!49 pelo pÍossegurmemo do pÍocesso

licihlórioem seus ulterioÍes alos

Seguem chanceladas a: mlnulas do Editai e Contíalo orâ examinâdas
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ATEMISTOKHLES -{. Df, SOUSA
PROC'U RADOR JURIDICO MUNICIPAL
OAB/PA \'9.96í

Após a manifestação supratranscrita, a comissão de licitação deu início à fase

externa do certame (Art. 4o incisos I a lV 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).

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 Rêcurso, Documento aplicável, Obrigaçôes 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 iocal públicc no quadro de avisos da Preleitura

Municipal de ttaituba, para garantir a publicidade dos atos.

No dia 17 de novembro de 2017 às 15h, hora designada para a seleçào da

proposta mais vantajosa, constatou-se a presença apenas da empresa DELTA VEICULOS

Lfbe pu.u 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 tàse de habilitação.

julgando apta DELTA VEÍCULOS LTDA com o valor rotal de RS-142.000,00 (cento e

qríerta e dois mil reais), Para o item cotado, verificou-se a proposta inicial do proponente.

Âpá. fár".t sucessivos. foi definido o menor preço unitário' Não houve impetração de

returso. po, fim, o pregoeiro adjudicou o item 00001 a empresa acima mencionada.

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

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

processo sejam devidamente assinadas e rubricadas'

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PÀRA

Prefeitura Municipal de ltaitubâ

RegisEo, por fim. que a análise consignada neste parecer se âteve à
q uestões j uridicas observâdâs na instruçâo processual € no edital, com s€us

ànexos. nos termos do aí. I0. § 1", da Lei n" 10.480/2002. c/c o panigrâfo

ünico do art 38 da Lei n' 8.666/93. Nâo sd incluem no âmbito de âIxáLlise

deste Procurador os elemenlos lécnrcos penrnentes ao cefl.ime. como
aqueles de oÍdem financeim ou orçamentátia. cüja exatidão deveni seÍ

verilicada pelos setores responúveis e autoridades competente§ da

Pretbitura Municipal de ltaituba

Eo parecer. sub censrlm.

hârtuba - PA. 0: de novembro de 2017
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
h]SI'A DO DO PARÁ

PreÍêitura MLrnicipal de [taituba

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 Secretário Municipal de Educação para
que realize Homologação, preenchendo assim os requisitos do an. 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 da licitante vencedora.

E o parecer, b censura

17 de novernbro de 201 7

RIDICPROC

Rodovi3 Tr$samazônicâ c/ Ruâ Decima. s/n. Ane\o ao Cimsio Municipai - Ucla Vrs.a - CEP: 68.I80-000 - ITAITUBA-PA


		2017-11-23T15:57:38-0300
	ATEMISTOKHLES AGUIAR DE SOUSA:43760627234




