
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipâl de ltaituba

PARECER JURIDICO/20I7lDICOM

PROCESSO LICITATÓRIO N' - O78I2OI7.PP.

OBJETO _ CONTRATAÇÃO UN NUPNTSA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE
LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICA PARA SI]PRIR A NECESSIDADE DO FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ASSUNTO _ PARECER CONCLUSIVO.

Antes, porém, é necessário frisar que, em momento anterior, esta assessoria
jurídica, em atendimento ao parágrafo único do Aúigo 38 da Lei no 8.666193, examinou e

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

administrativo até aquela ocasião, nos exatos t&mos do parecer prévio transcrito:

Concluída a Sessão do Pregão Presencial, o procedimento licitatório foi
encaminhado a esta assessoria j urídica para emissão de parecer jurídico conclusivo'

r,lnscln JUnÍôtcono r7lDtcoM
t

pRo(ssso LrcrrATóRIo N" - 078/2017-PP.

oBJf,To - coNTRATAçÃo DE EMPRESA ESPf,CIALIZADA f,M
sERvtÇo DE LtMpEzA DE FossAs SÉPTI( { PAR4 suPRlR {
\ECEsslDA-eE Do Ft NDo ]íl \tctPAL DE EDt cAÇÀo.

ÂSST \TO - }ÍI\LTÀ Dt] TDITAL E CO\TRÂTO.

I REr,AtóRro

Submete-s€ a apreciaçâo o presente processo relativo ao procedimento

licilâtório nâ modalidade preSão pres€ncial registrado sob o n" 078/2017'

cujo objeto € a contratâção de empresa esp€cializada em s€rviço de limpeza

de fossas septica pâra suprir a necessidade do Fundo Municipâl de

Educação, conforme especificações do Termo de Referênciâ Anexo I do

Edital, atendendo ao disposto na lÉi n' 10.520,2002.

Consta no pres€nt€ certâme: solicitação de despesa para a prestação de

serviços de mão de obra especializâda em limpeza de fo§sas sépticâ e

transpoíe dos dej€tos para âtender a demânda do Fundo Municipal de

Educaçãoi despacho do Secretârio Municipal de Educação para que o setor

competente providencie a Psquisa de preços e informe a existência de

recursos orçamontános; colação de pr€ços; despacho do departâmento de

contabilidade informândo a dotaçâo orgamenúria disponivel psÍa atender a

demand4 declaÍação de adequação orç5menúria e finânceim; autorização

de abertüra de processo licitâtorio; autuá{âo do processo licilâlóÍio;

despacho de encaminhamento dos autos à assessoria juridicâ pala anâlise €

parec€ri minuta do edital e anexos, bem como, minuta do conEato
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Ficou estâb€lecido no editâl o menor preço como cntério de jul8amento,

atendeído ao que disÉe o art. 45 da l-ei 6 666,93.

o presente processo constê o edital indicando âs exigências constantes do

aí 40 da L€i 1666193 clc art. 4'da t a IO52ODC(J2. trem como a

documentação que os interessados deverão apÍesenlar para serem

considerados habilitados.

Relatado o pleito passamos ao Parecer

II - OBJETO DE ANÁLISE

Cumpre aclamÍ que a anális€ neste pareceÍ s€ íestringe a veíficação dos

requisitos formârs para deflagração do processo administsahvo licitaórro
bem como dâ âpreciaçâo da miauta de edital e s€us anexôs Destaca-se qu€

a ânálas€ sera restrilâ aos Pontos .juridicos, €slando excluidos quaisqu€r

aspecios técnrcos. eronômrcos e/ou drscriclonáÍros

III _ PARECER

O aÍigo 3?, inciso XXI da Constituiçâo Federal determlna que âs obras.

serviçós, compms e alienações dâ AdministÍação Pública serão precedidâs

de licitaÇâo pública que assegure igualdade de condições a todos os

conconentes, ressalvados os casos especificados na legislaç?íc

A licitaÇào configuÍa procedimento adminisEativo mediante o qual a

AdminisEâçáo Públicâ seleciona a proposta mais vantajosâ. caÍâcterizando-

s€ como ato adminisEativo formal, Pratlcado pelo Geslor Público, devendo

s€Í pÍocessado em esiEitâ conformdsde com os pnnclpios estab€lecidos na

Consrúuçáo Fedeml na legislação rnfi'aconslrluclonâl

No que se refere a modalidade licita!ória ora em análise' vale aclaÍâÍ que a

l,ei i0.5202002 dispõ€ que pregão e a modalidade de licilação de§tinâda à

aquisição de bens e serviços comuns, sendo estes coí§iderados, para os fins

e efertos desta Ler, como aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade

possam ser objetivamente definidos pelo editâ1, poÍ meio de especifi§ações

usuais (aí. I Ô, paragrâfo único).

o exam€ previo do edilal tem indole iuridico-fôrmal e consiste, viâ de

regra, em verificar nos autos, no €stado em que se encontm o PÍocedimento
licitâlório, os s€guintes elementos:

a) autuqâo, protocolo e numeração;

b) tustrÍicauva da contraugào,
ctienno de refer'encra. devtdamenk âulorlzado p€la autordade comPetenle'

contendo o objeto, o critério de aceitaçâo do obJeto, orçamento detalhado

pala avahaçào de cuslos. dellniçào dos melodos. estÍaregra de suprimenb'

àronogmma fisrco-Íinanceúo. deveÍes do conúâhdo e conrmunte'

proceàimentos de ÍiscalizaÇão e 8er€nciamento, prazo de execução e

garantia e sanções p€lo inâdimPlemenlol
d) indicação do recuÍso orçâmen!áLrio PaÍa cobrt a d€spesa;

o) ato de desiSraçâo da comissão;

O edr(âl numerado em oídem serial anual.
g) se preámbulo do edrlal contém o nome da reparlrção InleÍessada e de seu

h) preâmbulo do edrlâl rndicândo a modalidade e o trPo da hcrtaçào' bem

como o reglme de execuçào t p/obras e serviços).

i) preâmb-ulo do edital me;cionando que a licilação s€ni regida pela

leerslacào D€íinente;
t)-pÍeâmb;lo do edlEl ânotândo o local. dla e hom Para recebrmento dos

ãnvelopes de docunentação e proposlâ' bem como para o inicio de ab€rturâ

dos envelopes;
k) indicâçã; do objeto da licitaçâo, €m descrição sucinta e clara;
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l) indicação do pÍazo e as condições pâra a âssinatura do contrâto ou

retirada dos instrumentos;
m) indicação do prazo para execuçâo do contrato ou entÍega do objeto;
n) indicação das sânções pam o caso de inadimplemento;
o) indicâção do local onde poderá ser examinado e adquirido o pro.jeto

b:i6ico. e s€ há projeto ex€cutivo disponivel na dâtâ da publicaçâo do editâl
e o local onde podera s€rexaminadoe adquirido (p/obras e serviços),
p) indicação das condiçôes parâ paíicipaçâo da licitâção;
q) indicação dâ forma de apresentaÉo das propostas;

r) indicaÉo do cnterio paÍa julgamento, com disposições claras e

parâmetros objetivos; indicação dos locais, hoÍaÍios e códigos de acesso

paÍa fomecimento de informações sobre a licitação âos interessados,

s) indicação dos critérios d€ aceitabilidade dos preços unitário e Slobal e

indicâçâo das condiçô€s de pagârnento

No que respeita à múuta conEatuâI. incumbe ao pareciía p€squisar a

conformidade dos seguintes itens
a) condiçôes pâÍa sua execuçâo, €xpress!§ em cláusulas que definam os

diÍeitos, obrigações e responsabilidades das partes, em cônformidade com

os termos dâ licitação € dâ proposb a que se vinculam, estabelecidas com

clare?á e precisào;

b) registÍo das cláusulâs necessárias:

I - o objeto e seus elementos caracleristicos;
II - o regime de execuçâo ou a forÍía de fomecimento;
III - o preço e âs condiçôes de pagamento, o§ critérios. datâ_bas€ e

periodicidade do reajuslamenlo de preçm, os critéÍios de atuali?áçâo

moneúÍiâ entre a dâtâ do adimplemento das obrigações e a do eÊtivo
pagamento,

lV - os prâzos de inicio de etapas de execuçâo, de conclusão, de entrega, de

observaçâo e de recebimento definitivo, conforme o caso,

V - o crédito pelo qual corr€Iá a despes€, com a indicação da classificação

funclonal programàtlcâ e da cakSoria econômica:

VI - as garantiâs oferecidas pâra Í§seguar sua plena execução. quando

exigidas;
vll - os direilos e âs responsabilidades das paÍes, as penalidades câbiveis e

os valoÍes dâs mullas:
Vlll - os casos de rescisãol
IX - o recoúecimento dos direitos dâ AdminisEação, em caso de rescisâo

admi.istrâtiva prevista no aí 77 desta l-€r;

X - as condições de importação, a data e â laxa de câmbio para conversão,

quando for o casoi
XI - a vinculação ao edital de licilação ou ao t§rmo que a dispensou ou â

in€xigiu, ao convite e á propostâ do licitante vencedor;

xl - a legislaçâo aplicável à execução do coírtmto e especialmente aos

c&sos omissos,
XIII - a obrigaçâo do conEatado de manter, durante toda a exe.ução do

contrato, em compatibilidade coú a§ obrigações por ele assÚmidâs. todas as

condiçõ€s de habilitação e qualificação exigida§ na licitação;

x]V - cláusula que declaÍe competente o foÍo da sede da Administraçâo

pam dirimir quâlquer quesÍlo contratuâI, salvo o disposto no § 60 do art' 32

da tÉi n. 8.666,83;
XV - A duraçâo dos contratos adstritâ à vigência dos respectivos creditos

orçamentárioi, ressâlvâdas as hiÉteses previstas no an. 57 dâ t'ei n'

I66ót93

Considerando que o edital seSuiu bdas as cautelas recomendadâs pela L€i

l0 5202002, com aplicação subsidiária da t-€i 8.666/93;

ConsideBndo que o procedimentq não apÍesentâ irregularidades que

Dossam mâcular o ceÍlame e que a mlnulá do edlal segue os PÍeceitos

i.gu,. qr. ,"g.rn a mat*Â- 9,l!4 p€lo prossegurmenlo do processo

licitalório em seus ulterioÍes atos.

r§I'
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Itaituba - PA,29 de setembrode 2017

Seguem chânceladâs as minuras do Edilal e Contrato ora examinadas

Registro, poÍ fim, que a snâise consignada neste pareceÍ se ateve às

questões j uridicas obs€rvadÀs na insúuçâo processual e no editâ|, com seus

ânexos. nos termos do aí 10, § 1", da tei n" 10.480/2002, c/c o pará8rafo

único do art. 18 da r-ei n" 8.66ó193. Não s€ incluem no âmbiÍo d€ âúlise
deste hocuÍador os €lementos t€cnicos pertinentes ao certame' como

aqueles de ordem financeira ou orçamentríri4 cuja exatldão deverá s€r

veriÍicâda pelos selores Íesponúveis e autoridades competentes da

Prefeitura Mmicipal de llÂituba

É o parecer. sub censura.
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ÁTEMISTOKHLf,S A. DE SOUSA
PROCU RADOR JURjDICO MLN]CIPAL
oAf,/PA N" 9.964

Após a manifestação supratransciita, a comissão de ticitação deu início à fase

externa do ceÍame (Art. 4" incisos Ía IV da Lei n" 10.520102) 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 pràposta, Habilitação, julgamento e analise dos documentos, Julgamento

do R-ecurso, 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

S.ãá0, tambem'houve a publicação em local púbtico no quadro de avisos da Prefeitura

Municipal de ltaituba, para garantir a publicidade dos atos.

No dia ll de outubro de 2017 às l5h, hora designada para a seleção da

proposta mais vantajosa, constatou-se a presenga apenas da empresa ARYANE A SILVA -

itd puru credenciamento. A representante da empresa entregou a proposta em envelope

lacrado para ser aberto e conferido segundo as exigências do Edital'

A comissão pÍlssou para a fase de lances e por último para a fase de habilitação,

julgando apta ARYAITiE A SILVA - ME com o valor total de R$-156.000'00 (cento e

'.in'qu"n,u e seis mil reais). para o item cotado, verificou-se a proposta inicial do

proponente. Após lances sucessivos, foi definido o menor preço unitario. Não. houve

impet.açao de iecrrso. por fim, o pregoeiro adjudicou o item a empresa acima mencionada.

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'

L-*
I
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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 Secreúrio Municipal de Educação para

que realize Homologação, preenchendo assim os requisitos do art. 38 e incisos e do art. 43

e incisos, ambos da Lei 8.666193 e suas alteragões.

Após tais argumentos, e tendo em vista o estrito cumprimento das Leis no

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 adprocesso, homologando-o e efetivando a

contratação da licitante vencedora.

É o parece., sub censura

- PA, ll de outubro de 2017.

A
PROC ICIPAL
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