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PREGÃO PRESENCIAL N" . 048/2OI&PP.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N'053/20I8

OBJETO - AQUISIÇÃO DE MATERIAI- HIDRÁULICO. EL.ETRICO E CONSTRIJÇÀO PARA

ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MI.-]NICIPAL DE SAUDE

ASSUNTO _ PARECER CONCLUSIVO.

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

esta assessoria j urídica para emissão de parecerjurídico conclusivo.

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

em arendimento ao parágrafo único do Artigo 38 da Lei n" 8.666/93, eraminou e aprovou as

minutas de Edital e Conirato. bem como, considerou regular o procedirnento administrativo ale

aquela ocasião. nos exatos ternlos do parecer prévio transcriio:

PARE('ER JTIRíDI(]O/20I8/DI('OM

PREG iO PRES[-\( l \t- \" - 0lll/2018-PP.

oBJU.tO .\Qt lSl(.io l)l'l \IATI-RlAt, llll)R.iL l.l(o. [-LÉ.tRl(o E

co\s.l Rt (Ào P.\R.\ ATI'INI)ER Â DU\|,\\D.\ lx) l;t \Do \lt \l( lPtl' I)E

s,\( DE.

ASSI N ÍO - Ill\t l ,\ DE tiDl r.{L E CO\] R{TO.

I _ REL.\TÓRIO

. Submele_sc a apreciaçào o prcsenle prcces§o relativo ao

procedimento licitalório na modalidade Pregào Presencial regislrado sob o o" 0'18/2018'

cujo oUieto consiste na âquisiçâo de material hidráulico. eletrico e construçào parâ âlender

a demanda do Fundo Municiptl de Saúde. confornlc esPecillcaçôes do Termo dc

Referência - Anexo I do Edital. alcndendo ao disposto na l-ei nu 10.520/2002.

Conía no presente cename: solicilâçào de despesa para aquisição

de malcrial hidráulico. elétrico e consruçào para atender t denlanda do lundo Municipal

de Saúde: justificativa. despacho do S€cretário Municipâl de SaÚdc paÍa que o setor

"o.p.t"nr" 
protidencie a pesquisa de preço e inlbrme a e\islência- dc recursos

orçamentrlrioi: colaçio de preços: de§pacho do depanamenlo dc conlahilidade inl'ormando

a ãotaçâo orçamentária disponircl para atender a demanda: declaraçào de adequação

orçamentâria; Íinanceira: ;utorização de abertura dc processo licilatório: auluaçào do

processo licitatório: despacho dc encarninhamento dos autos il as§essoria juridica para

análise e parecer: minuta do edital e anexos. bem como. nlitluta do conlrato'
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l'icou estabelecido no edital o mcnor prtço çxrl item conto critério

dejulgamento- alcndcndo ao que dispôe o art. '15 da Lei 8.666i9:.

O presenie pÍocesso con§ta o cdital indicando as erigénciâs

constantes do afl. 40 da Lei 8.666/93 c/c art. 4" da Lci 10.520/2002. bern como a

documentaçào que os inleressados deverão apresentar para screnl considerados hahilitâdos.

Relatado o pleito passamos ao PaÍecer.

r r - oB'tETo Dt- ,\\ALISE

Cumpre aclarar que â análise neslc parecer se restringe a

verilicaçào dos requisilos formais paÍa dellâgÍação do processo irdministrativo licitatório

benr como da apreciação da minuta de edital e seus anexos Dcstacâ-se que a análise será

restrita aos pontos juridicos" estando excluidos quaisquer aspectos lécnicos. econômicos

e/ou discricionários.
III _ PÂRf,Cf,R

O aíi8o:7. inciso xxl da Constituiçào ljedcral determina que as

obras. serviços. compÍas e alienaçôes da AdministÍaçâo Púhtica serão prccedidas de

licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. ressalvâdos

os casos especificados na legislaçào.

A licitaçâo conÍigura procedimenlo administrativo mediânte o quâl

a Administração Pública seleciona a proposta mais vantqiosa. caracterizando-se como alo

administratiro formâl. praticado pelo Ceslor Público. dercndo ser processado em estrila

conformidade com os principios e§abelecidos na Consliluiçi]o I'cderal na legislaçâo

intiaconstitucional.

No que sc refere a modalidade licitat(iria ora em análise' vale

aclarar que a Lei 10.520/2002 dispôe que pregão é a modalidade de licitaçào deslinada à

aquisiçào de bens e serr iços c.omuns. sendo esles considerados. para os fin§ e elêitos desta

Lei. como aqueles cuios padrÕes de desempenho e qualidâde possam ser obieti\amenle

definidos pelo edital. por meio de especificações usuais (arl. 1". paragrafo único1.

o exame prévio do edital tem indolejuriclico-tormal e consiste. via

de regra ern veriticar nos autos, no estado em que se encontra o procedimento licitatóriÔ.

os seg!inte§ elementos:
a) autuâçào. protocolo e nllmeÍaçào:
b) justifi caliva da contratação:
c) termo de Íel;rência. devidamenle aulorizado pela autoridade

competenle. contendo o objeto. o critéÍio de aceitação do ohjelo. orçamento detalhado para

avaliaçâo de custos. detinição dos métodos. estratégia de suprimenlo- cronograma fisico-
Ílnanceiro. deveres do contratado e contratante. procedincnlos de fiscalizaçâo e

gerenciamento: pÍazo de execução c garantia e sanções pelo inadiolplemento:
d) indicaçào do recurso orçaÍlentário paíit cobriÍ a despesa;

e) ato de designaçâo da comissão:
Í) editalnumerado em ordem serial anuall
g) se preámbulo do edital contém o nomü da repaniçào interessada

e de seu setor:
h) preâmbulo do çdital indicando a rlodalidade e o tipo da

licitaçào. bem como o regime de exesuçào (p/obras e §erviços):
i) preâmbulo do edital mencionardo quc r licitaçào será regida pela

legislaçâo peíinenlei
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No quc rcspeita à minuta contralual- incumbe ao paÍecistâ

pesquisar a conformidade dos seguintes itens:
a) condiÇões para sua execuçào. e\prcssas em cláusulas que

deÍinam os direitos. obrigações e responsabilidades das partes. rm conformidade com os

termos da licitação e da proposla ü que se vinculam. estabelecidas csnl clar'eza e precisão:

b) registro das cláusulas necessáriÀs:

I - o objeto e seus eleÍnentos caracterislicos:
Il - o rcgime de execuçâo ou a f'orma de li)rnecimento:
III - o preço e as condições de pagamenk). os critérios. data-base c

periodicidade do reajustamento de preços. os c téÍios de atualizaçào monetaria entre a

data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pa8âmento:

IV - os pliuos de inicio de elapas de c\ccuçâo. de conclusão, de

entrega. de observaçào e de rccebimento definitivo. conforme o caso:

V - o crédito pelo qual correrá a despcsa. com a indicação da

classiÍicação funcional progÍamálica e dâ calegoria econômicai
Vl - i§ Barantias oferecidas para assegurü suâ plena e\ecução.

quando exigidas:
VII - os direitos e as responsabilidades das pâÍes. as penalidades

cabiveis e os valores das multÀsi
vlll - os casos de rescisão:
IX - o recoúecimento dos direitos da 

^dministração. 
em caso de

rescisào âdministratiia previsla no aÍ. 77 desta Lei:
X - as condiçôes de importaçào. a dala c à ttr\a de càmbio para

conversâo" quando lor o cÀsot

XI - a \inculação ao edital dc licitaçào ou âo termo que a
dispensou ou a inexigiu. ao convitc c à proposta do licitantc venccdor:

XII - a legislaçâo apliúvel à erecução do contrâto e especialmente

aos casos omissos:
XIll - a ob.igaçào do contratado de rnanter. durante toda a

execuçâo do contrato. em compaiibilidade com as obÍigasôes por ele assumidas. todas as

condiçoes de habilitaçào e qualiÍicação exigidas na licitaçâo:
' XIV - cláusula que declare compelcrttc o foro da sede da

Administração para dirimir qualqueÍ questào contÍatual. salvo o (lisposto no § 6() do aÍt. 12

da t,ei n. 8.666/93:
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.i) preâmhulo do edital anotando o local. dia e hota para

recebimento dos enrelopes de documentaçào e propos1a. be0t como Parâ o inicio de

abeÍura dos envelopes:
k) indicaçào do objeto da licilaçào. cm dcscriçâo sucinla e clüír
l) indicaçào do prazo e as condiÇôes parn a assinâtura do contrato

ou Íelimda dos insúumentos:
m) indicaçào do prazo para erec!çào do corlrato ou entrega do

objeto:
n) indicaçào das sanções para o caso de inadimplemento:
o) indicaçào do local onde poderá scr craminado e adquirido o

projeto básico. e se há proielo e\ecutivo disponível na data dr puhlicaçào do edital e o
local onde podeÉ ser examinado e adquirido (p/obras e se.\ iços):

p) indicaçâo das condições para participaçào da licitação:
q) indicaçào da forma de apresentação das propostas:

r) indicaçào do critério para j ulganlento. com disposições claras e

pafametros objgtilos: indicaçào dos locais. horários e códigos dt lcesso parc fomecimento
de inf'oÍmações sobre a licitaçôo aos inteÍessados;

s) indicaçâo dos critérios de aceitabilidnde dos preços unitário e

global e indicação das condiÇôes de pagamento.
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XV - A duraçâo dos contratos adstrita à vi8ência dos Íospectivos

créditos oÍçamentiiÍios. Íessalvâdas as hiúteses previslas no aí 57 da Lei n 8 66ó193'

ConsideÍando que o edital seguiu todas as çautela§ recomendadas

pela Lei 10.520/2002. corn aplicação subsidiriria da Lei 8.666/93:

Considerando que o procedimento nâo apresenta irregularidades

que possam macular o cename e que a minuta do edital seguc os preceitos lcgais que

ógem a matéria. gpilg. p.lo prosseguimento do processo licitatório em seus ulteriores

ato5.

Seguem chanceladas âs minutas do Edital e Contrato ora

e\aminadaS.

Registro. poÍ fim- que a análise consignada neÍe pareccr se ateve

à questôes juÍídicas observadas na instrução processual e no edital' com seus-an€xos' nos

termos do air. 10. § l'. da Lei n" 10.480/2002. c/c o paÍágÍalb único do aÍ 38 da Lei no

8.ó6ó193. Nào se incluçm no ámbito de análise d€ste Procurador os elementos técnicos

peúinentes ao certame. como aqueles de ordem financeira ou o.çamcnúria" cuja exatidão

àeveú ser verificada pelos setores responúveis e auloridades competenles da Prefeitura

Municipal de ltaituba.

É o parecer. sub censum.

Itaituba - P4.02 de maio de 2018.

At-[-\llsl oKH 1.uS .\. l)t- sot s\
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Após a manifestação supratranscrita. a comissão de licitação deu início à fase externa

do certame (4n.4" incisos I a lV da Lei n" 10.520/02) e providenciott a publicação do Edital'

convocando os interessados a apresentarem stlas propostas. Saliente-se que entre a publicação e a

uú"n.,.u au, propostas lora 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 Íàse de propost. i{abilitação. julgamento e ânalise dos documentos. Julgamento do Recurso.

Documento âplicável, Obrigações-diContratâda, e Disposições Gerais. ou seja. dentro da previsão

da Lei do piegâo - Lei n; i0.520/02. bem como. amparada pela Lei 8.666. também houve a

publicaçâo em iocal público no quâdro de avisos da Prefeitura Municipal de Itaituba. para garantir a

publicidade dos atos.

Nodia22deMaiode20l8àsOgh30min.horadesigadapâraaseleçãodaproposta
tna;s vantajôsa, constatou-se a presença das empresas A DE A PRADO COMERCIO EIRELI

EPP. L DA C CORRETA _ EPP. J S FELIX COMERCIO - ME. L. GOMES DA SILVA

õoüínõio - rurE. ELÉTRrcA LUZ CoMERCTAL DE MATERIAIS ELErRlCos LrDA - ME

e TERILENE SIMÕES ACUIAR - ME para credenciamento. Os representantes das empresas

entregararn as propostas em envelope lacraào para ser aberto e conferido segundo as exigências do

Edital.
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A comissão passou para a tase de lattces e por último para a tase de habilitação.

julgando aptas A DE A PRADO COMÉRCIO EIRELI -EPP, com valor total de RS-

461.288,60, L DA C CORREIA - EPP com vâlor totâl de Rs-616.{t09'25, J S. FELIX
COMÉRCIO _ ME COM VAIOT tOtAI dC RS-I72.669,25, L' GOMES DA SILVA COMERCIO _

ME com valor total «le Rs-252.784,50, ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS
f,LÉTRICoS LTDA - ME com vâlor total rte R§-184.599,60 e TERILENE SIMÕES

AGUIÀR - ME com vàlor totâl de RS-90.200,00, Para cada item cotado vcriÍicou-se â proposta

inicial dos proponentes. Após lances sucessivos- tbi detlnido o menor preço unitário. Não houve

impetraçào de recurso. Por fim. o pregoeiro adjudicou os itens as empresas vencedoras do cefiame.

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 lbram observados todos os

procedimentos paÍa assegurar a regularidade e a legalidade de todos os atos pela Comissão. bem

como. encaminÀada ao Secretário Municipal de Saúde para que realize Homologação, preenchendo

assim os requisitos do art. 18 e incisos e do aí. ,li e incisos. ambos da Lei 8.666/93 e suas

alterações.

Após tais argumentos. e tendo em vista o estrito cumprimento das Leis n' l0'520 e

8.666193. observarlo todos os procedimentos para assegurâr a regularidade e a legalidade de todos

os atos praticâdos pela Comissão no procedinlento. é nosso Parecer no sentido de que deva se dar

prosseguimento ao processp. homologando-o e efetivando a contratação das licitantes vencedoras.

REPLIBLICA FEL)ERA 1'IVÂ DO t}RASIL
F"S]'A I)O D0 PARA

PreÍ'eitura Ir1 unicipi.rl de Itaituba

E o parecer, sub censura.

ATE HLES
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