
REPI,JBLICA FEDERAI'IVA DO BRASIL
F,STADO DO PARA

PreÍêitura §lunicipal de ltaituba

PARECER JURiDICO/201 8/DICOM

PREGÃO PRESENCIAL N" - O,í4l20I8-PP.

OBJETO - CONTRATAÇÁO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA

ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO

MUNICiPIO DE ITAITUBA.

Concluída a Sessão do Pregão Presencial. o procedimento licitatório Íbi encaminhado a

esta assessoria iurídica 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' 8.666193, examinou e aprovou Írs

minutas de Edital e Contrato, bem como, considerou regular o procedimento administrativo até

aquela ocasião, nos exatos termos do parecer prévio transcrito:
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I , RELATÓRIO

Submete-se a apreciaçâo o pÍes€nte píocesso relali\.o ao procedimento

liciratóíio nâ modalidâde PÍegão PÍesencial regisEâdo sob o n" 044/2018.

cujo objeto consiste na contratação de agencismeno de passagens Ílúviais

pam atender as demândas das SecÍetârias e Fundos Municrpais do

Municipio de Itaituba. conlbrme especiricaçô§ do fermo de Referênciâ -
Anexo I do Edrlal. âtendendo ao disposto na L.'i n" l0 520/1001

Consta no presenle certame: solicitaçâo de despesa na contralaçâo de

agenciamento de passâg€ns fluviaisi iuslificalr\as: despacho da âutoridade

competenle para que o setor competente protldencie â pesquisa de preço e

itlforme â exislência de recursos oíçamentários: cotâçào dc preços:

dcspâcho do departâmento de contabilidade inlbrmando a dotaçào

orçamertíria disponivel para âtender a demanda: declaÍação de adequâçâo

orçamentariâ e tinanceirâl autorizaçâo de abertura de processo licllatôrio:

autuação do processo hcitâ1óÍiol despacho de cncamrnhamentÔ dos âutos á

asxsioria luiidi"a para análise e Parecer- mrnutâ do edital e anexos. bem

como. minuta do contralo

RodovlâTransamazônicac/RüaDéclmâ.ín.AnexoaocrnásioMunicipal'BelaV,sta-CF:p:r,8]80'000.ITAlTUBA-PA

ASSUNTO _ PARECER CONCLUSIVO.

tr



REPÚBLICA I]E,DERAl'IVA DO BRASIL
I-,S]'ADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaittlba

Ficou estâb€lecido no editâl o menor preço por item como cr;lériÔ de

jutgamento. âtendendo âo que dispôe o âí 45 da l'ei 8 666/93

o presente pÍocêsso consta o edilâl indicaído as e(igências constantes do

,n 40 d" L.i 8.666/91 c/c aít' 'l'da L€i 10'5202002' bem cÔmo a

docum€ntaçâo que os interessados deverâo apÍesenlar paía serem

considerados hâbilitados.

Relaudo o pleito passamos ao PaÍecer

II - OBJETO DE ANÁLISE

Cumpre aclarar que â ânállse neíe Pâre'er se resErnge â venlicâçãÔ dos

requisrtos formaii para deflagação ào processo admrnrstraxlo lrcitâtorio

bem como da apreciação da mlnula de editâl e s€us ane:(os Destaca-se que

a análise será ÍesEita aos pontos juridrcos_ eslândo excluidos quaisquer

âspectos técnicos, econômicos e/ou discriclonárlos'

II! _ PARECER

O aíigo 37. inciso X)o da Constituiçâo f_ederal determinâ que âs Ôbrâs_

serviçãs' compras e alianaçôes da Adminisiração Pública serào precedidas

ae ticiuçao puttica que asseguíe lguâldade de condrçôes a todos o§

concoÍÍenles ressslvâdos os casos especlllcâdos nâ legtslâçao

A licitaÉo configuÍâ procedimento administÍâtilo mediante o qual a

Admini§iraçâo Pública s€leciona a pÍoposta mals vanlajosa caracterrzando_

se como at; admiflistrâtivo formâl praticâdo pelo Ge$or Público' devendo

s€r pÍocessâdo em estila conlormidade com os principios esÉbelecidos na

Constrtuiçào Fedeml na legislação inÊaconsiitucional'

No que §e Íefere a modalidade licitaiória oÍa em anâlise' lale aclarar que a

Lei i0.520,2002 dispôe que pregão e a modalidade de licitação destinâda à

aquisição de bens e iewiços comuns. sendo estes co,lsid€mdos' para os fins

e ;f€itos deslâ tri. como aqueles cuJos padrôes de desempeúÔ e qualidade

possam ser objetivâmente definidos pelo edrtal poÍ mero de e§pecificaçõ€s

usuais (an. l" ParagÍafo único)'

O exame prévio do edital tem indole juridico_formal e consiste' via de

regra. em veriícar nos outo§, no e§tado em que se encontrâ o Procedimenlo
Iicilatôrio, os seguintes elementos:

a) âutuaçâo, protocolo e numeraçâol

b) justificativa dâ conuataçãol
c) iermo de referência' devidamente autorizado pela autorldâde competente'

contendo o objeto, o criténo de aceitação do objeto' orçamento detâlhado

para avaliaçâo de custos' defiíição dos métodos' estrategia de suprimento'

àronograma fisico-financeiro. dereres do contratado e contratánte'

procedimenlos de fiscalizaÇâo e gerenciSmenloi prâzo de execução e

grantra e sânções Pelo inadimplementol
d) indrcâção do recurso oÍçafienúrio para cobÍir a despesâi

e) ato de desigraçào da comissâo'
f) edila! numeÍado eÍn ordem serial anual:

g) se preâmbulo do edial contém o nome da repartição interessada e de seu

s€torl
h) preâmbulo do editrl indicando a modalidade e o tipo da licilaÇão, bem

como o Íe8rme de execuçâo (p/obras e s€rviços).

i) preâmbrllo do editâl mencionando que a licitâçâo sená regidâ p€la

legislaçào Peninente;
j)-preâmbuto rto edital anotando o local. diâ e hora para recebimento dos

envelopes de docr.rmentação e proposta- bem como para o inicio de âh€num

dos enveloPes;
k) indicaÇão do objeto da Iicitaçào' em descriçào sucinta e clara'
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l) indicaçào do prazo e as condições para a assinalura do conlrato ou

relirsdâ dos insEümento§.

m) indicaçào do piazo parâ execuçáo do conlralo ou enrega do obleto.

n) indicaçãodas gnções paÉ o câso de inadimplemento.

o) indicação do locat onde poderá sÊÍ examrnâdo e adqu,rido o pro,elo

básico. e se há projeto executivo disponivel na daE da publicaçâo do edital

e o locat onde podeni §eÍ examinado e adquindo (p/obras e serviços):

p) indrcaçâo dâs condições paÍa paíiciPâçâo da licilaçâo.

q) indicaçào da forma de apresentâçào dÍrs pÍopostas:

,);na;"uçao do crténo paÍâ julgamento- com disposiçôes claras e

Daíàmetros obreuvos. rndrcaÇào do§ locar'. h,'ranos e codr8oi de 3ce5so

naíâ lbmecrm;nlo de rnl'ormações robre a lrcrluçào aos rntcresrados'

It rndrcaçao dos crltenos de acerlâbrlldade dôs preços unrtárrn e glnbal c

rndicação das condiçôes de pagamento

\o que re5pertâ a mlnu6 contratual. lncumhe ao paleclsla pesqulsar a

conformidade dos seguintes itensl

a) condiçô€s para sua execuçâo. exPressas em cláusulas que deÍjnâm os

diíeitos. obrigações e responsabilidâdes das paÍtes. em conformidade com

os termos da-liáiaçâo e da proposta â que se \inculam. estâbelecidas com

clarea e precisâo;

b) regisúo dâs cláusulas necesúria§:
| - o objeto e seus elementos caracleÍlslrcos:

tl - o regime de execuçâo ou a forma de fomeclmento.

lll - o preço e as condiçôes de pagamenro. os criiérios- dda_base e

n€Ílodrcrdade do reatustâmento de pÍeço\. .,' cÍlterlo§ de alualizâçào

monetáÍÉ enúe a data do adrmplemento dJ\ ohrrgâçõe5 e â do efetl\o

pâgâmenlo.

iV-- os prazos de rnicro de etapâs de execuçào- de conclusâo. dc entrega. dc

observâçào e de rec€bimento definilr!'o. conforme o câso.

V - o crédito pelo quat correrá a despesâ com a Indicação dâ classlficaçào

luncronal pÍogramalrca e da cakgona económlca.

VI - as gàraitias oferecidas paÍa assegurar suâ plena execução. qúândo

exigidast
VIi- os dirertos e as Íesponsabilldades dâs paícs- as p€naldâdes csbiveis e

os valores das multasl
Vlll - os casos de rescisãoi

iX - o reconhecimeno dos diÍeitos dâ Administração- em caso de rescisão

administÍâtiva prevista no ân 77 desla Lei:

X - a5 condições de importaçào, a datâ e a taxa de câmbio parâ con\ersâo'

quândo for o caso:
XI - a vinculaçào ao edital de licilação ou ao lermo que a dispensoü ou a

inexiSiu, âo coÍrvite e à proposta do Ilcitâíte \,encedoÍl

XII - a legislação aplicàvel à €xecuçâo do conaralo e especialmente aos

XIll - a obrigçào do contÍatado de manter. durânle toda a execuçâo do

conirâto. €m compatibilidade com as obÍigações por ele assumidâs' lodas as

condições de hâbilitação € qualiflcaçâo exiSidas na licirâçãol

XIV - cláusula que declare competenlc o foro da sede da Administração
pârâ dirimir quâlquer questào contratual, satvo o drsposlo no § 6() do aÍ J2

da tei n. 8.666/93:
xV - A duraçào dos contratos âdsriE à vigência dos íespectivos credilos

orçamenúrios. ressálvadâs as hiÉleses pretis[as no âí. 57 da Lei n

8 666/93.

Considemndo que o edital seguiu lodas as caulelas recomendadas pela Lei

10.520,2002. com âplicaçâo subsidiáíiâ da Lei 8 666/93:

Considerândo que ô procedimento não apre§enta jÍregularidâdes que

possam macular o ceíame e que a minula do editrl segue os preceitos

Iegârs que regem a mal&ia, Qoilg pelo Prosseguimenlo do processo

licitaióno em seus ulteÍioÍes atos
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Seguem chanceladas as minutasdo Editrle Coniralo ora examrnadas

Regrstro, poÍ tim. que â anáhse consl8nadi nesle pareceÍ \e âleve irs

urátões rrrrd'cus obsenadas na lnstruçào Proc'ssual e no edrlal com seus

1".*or- íot r...ot ao 
"n 

10. § l'. da Ler n" lo 480/2002' c c o parágíâfo

únicodo an 18 da Lei n' 8 666/93 Não se rncluem noâmbilode análise

deste PÍocuÍâdor os elementos técnicos p€rlinenles ao ceíame_ como

.or.t"r aa otaa, frnâncelÍa ou orçamenEÍB. cuia e\alldào de\eÍâ ser

rerrfrcada pelos seloÍes responsa\els e 3ulorldade\ competenle§ da

Prefeitum Municipal de Itâltuba

E o parecer, sub censuÍa

Itaituba - PA. 25 de Abril de 20lE

r1 E\tls roKHl-Ils l. DE s()l s.\
PROCT R,\DOR J(JRÍDICO }II- \ICIP,\t,
()^B/P\ \" 9961

Após a manifestação supratranscrita, a comissão de licitação deu início a tas.e e19m3

docertâme(Art.4oincisosIalVdaLein.l0.5l0/02)eprovidenciouapublicaçãodoEdital,
convocando os interessados a apÍesentarem suas propostas. Saliente-se que entre a publicação € â

àú".turu du, propostas fora obsàrvado o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis (Art. 4', v da Lei no

10.s20/02).

Em tempo o Edital do Pregão Presencial vem detalhando o Objeto' o Prazo de entrega'

a lase de Proposta, i{abilitação, julgÃento e analise dos documentos' Julgamento do Recurso'

óocumento aplicável, obrigações"da'contratadâ, e Disposições Gerais, ou seja. dentro da previsão

da Lei do Piegão - Lei ,; 10.520i02, bem como, amparada pela Lei 86ó6' também houve a

puUti.uçao em iocal público no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Itaitubq para garantir a

publicidade dos atos.

No dia l9 de março de 2018 às 09h30min, hora designada para a seleçào-da propo-sta

mais vantajos4 constatou-se a presença das empresas EMPRESA DE NAVEGAÇAO ERLON

ROCHA Ti1ANSpORTES LTDÀ - ME e S DE CASTRO NETO - ME para credenciamento. Os

representantes das empresas entregaram as propostas em envelope lacrado para ser aberto e

conÍêrido segundo as exigências do Edital.

Acomissãopassouparaatàsedelanceseporúltimoparaatàsedehabilitação.
julgando apta s DE CASTRO NETO - ME, com valor total de Rs-5.196.600'00 (cinco milhÕes.

cen-to e noventa e seis mil, seiscentos reais). Para cada item cotâdo verificou-se a proposta inicial

dos proponentes. Após lances sucessivos, foi definido o menor preço unitário. Não houve

impetração de recurio. Na análise dos documentos das certidÕes e autenticidade das mesmas,

consratou-se que a EMPRESA DE NAVEGAÇÃO ERLON ROCHA TRANSPORTES LTDA -
ME. nào apresentou a Certidão Negativa de Débitos relativa aos Tributos Federais e â Dívida Ativa

da União, àeclarando-a inabilitada. Por fim, o pregoeiro adjudicou os itens a empresa vencedora do

certame.
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RazãoquenestemomentooAssessorJurídicoemiteoseuParecerFavorávelemtodos
os atos do Processo de Licitação âté o momento praticado, já que foram observados todos os

procedimentos para assegurar â regulâridade e a legalidâde de todos os atos pelâ Comissão' bem

io*o, .n.uriiruda ao p'refeito Municipal para que reâlize Homologação, preenchendo assim os

.equisitos do art. 38 e incisos e do art. 43 e incisos, ambos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Após tais ârgumentos, e tendo em vistâ o estrito cumprimento das Leis n'10'520 e

g.666193, observado todoi os procedimentos para assegurar a regularidade e a legalidade de todos

Às uros pruticrdo, pela Comisião no procedimento' é nosso Parecer no sentido de que deva se dar

;;";-r.di;;i; r" processo, homologando-o e efetivando a contratação da licirante vencedora.

É o Parecer, sub censura.

PROC

ILaituba - PA. ló de maio de 2018.

AL
AN" 96,1

)
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