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PARECER JU RIDtCO/201 8/DtCOM

PROCESSO UCrrArÓRlO N. - OOr/2018-RDC.

MODALIDADE - RDC

oBJEIO - CONTRATAçÃO DE EMpRESA PARA PRESTAçÃO DE SERVTçOS
TECNTCOS ESPECTAUZADOS DE ENGENHARTA pARA ETABORAçÃO DOS
PROJETO§ BÁS|COS, EXECUilVOS E EXECUÇÃO DA OBRA DE
coNSrRUçÂO DE UM MURO DE CONTENÇÃO NA Vil.A DE BARRETRAS
NO MUNICIPIO DE IIAITUBA.

ASSUNTO - PARECER CONCTUSIVO.

Chegom os outos à este Procurodor Jurídico Municipol
em 25/06/201 8, contendo 03 (três) volumes, modolidode RDC -
Regime Diferenciodo de Controtoçôes Públicos, tombodo sob o no
00r/20r8.

Troto-se de soliciloçõo encominhodo pelo Presidente
do CEL poro emissÕo de porecer ocercq do reguloridode do
procedimento licitotório, modolidode Regime DiÍerenciqdo de
Conlroloçdo, no modolidode menor preço, poro o reolizoçõo de
serviço de conslruçõo de muro de conlençõo do locolidode de
Borreiros, locolizodo nq mqrgem esquerdo do Rio Topojós no
Município de lloitubo.PA.

A sessÕo foi inougurodo no diq 0ó de Junho de 20i8, às
I th, tendo por bose termo de referêncio, projeto bosico,
documentos jó onolisodos em porecer qnterior.

A convocoçÕo de inieressodos em porticipor do RDC
foi reqlizqdo por meio de publicoçÕo do editql em irês meios de
comunicoçôo, cito Diório Oficiql do Uniõo, Diório Oficiql dos
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Municípios do Eslqdo do Poró e Jornol Amozônio, do dio 17/05/2018,
porlonlo respeilodo o prqzo mínimo.

Aberto o sessÕo verificou-se o presenço de 03 (três)
interessodos no certome, cito ENGELOC ENGENHARIA E LOCAÇÃO
EIREL, PLANO A ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI E COMPACTA
coNSTRUÇÕES, DRAGAGENS E SERVTÇOS LTDA que tombém
estiverom em momento onterior à sessÕo poro o visitoçÕo técnico,
previsto no editol.

lniciolmente cumpre destqcor que o presente onólise
refere-se oo procedimento trqzido o exome, ou sejo, os elementos
constqntes dos outos, incumbindo o este Procurodor prestor
consultorio sob o prismo estritomente jurÍdico, nôo lhe competindo
odentor no onólise do conveniêncio e oportunidode dos otos
proticodos no ômbito do Administroçõo, nem onolisor ospectos de
noturezo eminentemente técnico-odministrotivo, ossim como os
ospectos técnicos, econômicos, finonceiros e orçomentórios.

lmporto frisor, pois, que nõo compete o este Procurodor
.Jurídico oprecior os questões de interesse e oportunidode do oto
que se pretende prolicor, visto que sÕo do esfero discricionório do
Administrodor, iompouco dos otos técnicos e dqs especificoções e
fundomentoÇÕes de ordem técnico explicitodos poro justificor o
celebroçÕo do ojuste.

Portonto, o otribuiçõo legol do órgõo de
ossessorqmento jurídico esgoto-se em orientor q outoridode sob o
exclusivo prismo do legolidode, exorondo peço opinotivo que lhe dq
pleno ciêncio dqs recomendoçôes e observoções lonçodos.

Que foi deflogrodo Processo Administrotivo e em
seguido lonçodo editol poro reolizoçõo de controtoçÕo de empreso
poro o reolizoçÕo de construçÕo do muro de orrimo do locolidode
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É o breve relotório. Posso o emissõo de Porecer.
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de Borreiros, sob o menor preço e otrovés do Regime de
ConlrotoçÕo Diferenciodo previsto no Lei no 12.462/2O11 .

"Art. lo. É institvído o Regime Dilerenciodo de
ConfroÍoções Públicos, oplicável excrusivoÍnenfe às
liciloções e conhoÍos necessórios à reolizoção:
Vlll- dos obros e serviços de engenhorio relocionodos
qs melhorios no mobilidode urbano ou omplioção de
inir qestr utu r o lo gíslic o ; e "

Pelo qnólise do procedimento verificou-se o respeito
oos princípios norteodores do Regime Diferenciodo de Controtoçõo
previsto no Lei no 12.462/2014, conforme estotuído no ortigo 3o, quois
sejom legolidode, do impessoolidode, dq morqlidqde, do iguoldode,
publicidode, eficiênciq, probidode odminislrolivo, economicidqde,
do desenvolvimenlo nocionol suslenlóvel, do vinculoçôo qo
inslrumenlo convocolório e do julgomenlo objelivo.

No que tonge o publicidode, desloco-se em especiol o
publicoçõo do exlrqlo do edilql no Diório OÍiciol dos Municípios do
Eslodo, Diório OÍiciol do Uniôo e Jornol Amqzôniq, q observôncio do
prozo mínimo de quinze diqs úleis enlre q publicoçõo e o reolizoçõo
do sessÕo (ort. 15, inciso ll, "o" do Lei n' 12.462/2011), o que gorontiu
o conhecimento omplo do necessidode de controtoçôo, bem ossim,
o ocesso irrestrito o todos quontos fossem interessodos em porticipor
do certome.

Ressolto-se que 03 (três) interessodos porticiporom do
certome. A empreso COMPACTA CONSTRUÇOES, DRAGAGENS E

SERVIÇOS LTDA, foi regulormente hobilitodo e opresentou proposto
no vqlor de R$-12.751 .010,37 (Doze milhÕes, setecentos e cinquento e
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A controioçÕo sob o regime do Lei n' 12.462/2011 e
vióvel e se oplico oo objeto do presente licitoçÕo, conforme
preceituo o ortigo lo, inciso Vlll do diplomo referido, senõo vejomos:

\À-
R



REPLiBLICA FEDERAI'IVA DO BRASIL
F]S]'A I)O DO PARÁ

Prefeitura l\í unicipal de Itaituba

um mil, dez reois e trinto e sete centovos), o que lhe concedeu o
odjudicoçÕo do objeto do certome.

Ante o exposto, ressoltondo o coróter merqmente
OPINAT/VO, do presenÍe porecer, estondo regulor todo o processo
de licitoçÕo, concluímos pelo continuidode do mesmo, devendo ser

homologodo o resultodo do certome.

É o porecer, s b censu

Itoitubo

PROC o PAL

B/PA N'9.964

OKHLES DE SOUSA
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