
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaitubâ

PARECER JU RíDICO/201 8/DICOM

PROCESSO TICIIATóRIO . MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N" OI5/20I8

OBJETO - AAUISIÇÃO DE (2) VEíCULOS UTILITÁRIOS, O KM, NOVOS PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITUBA

ASSUNÍO - PARECER CONCTUSIVO.

Concluído o Sessõo do PregÕo Presenciol,
licitotório foi encominhodo o esto ossessorio jurÍdico
porecer jurídico conclusivo.

o procedimento
poro emissôo de

Antes, porém, é necessório frisor que, em momento onterior, esto
ossessorio jurídico, em otendimento oo porógroÍo único do Artigo 38 do Lei
no 8.666193, exominou e oprovou os minuios de Editol e Controto, bem
como, considerou regulor o procedimento odministrotivo oté oquelo
ocosiôo, nos exotos termos do porecer prévio lronscriÍo:

pRocEsso trcrrarótro - MoDALTDADE pREGÃo
PRESENCIAL N'OI5/20I8

oBJEÍO - AQUIS ÇAO DE (2) VE|CULOS UT L IARIOS, 0
KM, NOVOS PARA ATENDER AS NECESS DADES DA
SEcRETARtA DE AsstsTÊNc A soclAL DE tTA TUBA

ASSUNÍO. MINUTA DE EDITAL E CONTRATO

t - nrurónro

Submete-se o oprecioÇÕo o presenÍe processo relolivo
oo procedimenio licitalório no modalidode pregõo
Presênciol registrodo sob o n" 015/2017. cujo objeto é a
Aours ÇÀo or 121 vrícuLos uTrL',TARtos. o KM. NOVOS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
AsstsÍÊNctA soCtAL DE |TA|TUBA, conforme
especificoÇões do Íermo de Referêncio, otendendo
oo disposlo no Lei n' 10.520/2002.
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Conslo no presente certome: Convênio/MDS no

85ó083/2017 - SICONV o' 0930ó8/2017: DecloroÇÕo de
compalibilidodê de preços; DecloroÇÕo quonto o
reguloridode das despesos de coróter continuodo
derivodos do conjunto dos porcerios público-privodos;
Decloraçôo de conlroportido; Ofício GAB/PMl N"
233120)7: Resoluçôo n' 018/2017-CMASi soliciloÇÕo dê
despesos do Fundo Municipol de Assisiêncio Sociol n'
20180205001j SolicitoçÕo de CôtoÇÕo de Preço;
SoliciloçÕo de despeso solicilondo pesquiso de preÇo
e existêncio de recursos orÇomentórios; despocho do
depoúomento de contobllidode informondo o
dotoçôo orÇomentório disponível pora otender o
demonda; Decloroçõo de odequoÇÕo Orçomeniório
e Finonceiro; Portorio de designoÇÕo de pregoeiro e
membros; outorizoÇÕo de oberturo de processo
licitoiórioj ouluqçõo do processo licitolório; despocho
de encominhqmento dos oulos à ossessorio jurídico
poro onólise e porecer; minuto de contrato, minuto do
ediiol. etc...

Aquiesceu o ouioridode do Poder Executivo Municipo
ocerco do deflogroçÕo do procedimenio llcitatório.

Ficou eslobeiecido no editol o menor preço pôr ilêm
como criiério de julgomenio, otendendo oo que
dispÕe o ort.45 dÕ Lei B.óóól93.

O presente processo consto o editol indicondo os
exigêncics constoniês do ort.40 do Lei 8.óóó193 c/c
od. 4' do Lei 10.520/2002, bem como o documenloçõo
que os inleressodos deverôo opresenior poro serem
considerodos hobilitodos.

Reloiodo o pleiio possomos oo Porecer

II . OBJETO DE ANALISE

cumpre ocloror que o onólise nesle porecer se

resiringe o verificoÇÕo dos requisitos Íormois poro
deÍlogroÇôo do processo odministrotivo licitoiório bem
como do oprecioçôo do minuto de editoi e seus
onexos. Desloco-se que o onólise seró restrito oos
pontos jurídicos, esiondo êxcluídos quoisquer ospecios
,ecnicos, eco'.,ôTicos e/oL discÍic onóíios.

III - PAREC ER

O oriigo 37, inciso XXI do ConstiluiÇÕo Federol
determino que os obros, serviços, compros e
o ienoÇôes do Administroçôo Público serÕo precedidos
de licitoÇôo público que ossegure iguoldode de t\Rodovia Transamazônica c/ Rua Décima, s/n. Anexo ao O rrasio Municipal - Bela vista - CliP 68 180-000 ' ITA ITUBÀ-P^
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condiÇÕes o todos os concorrentes, ressolvodos os
cosos especiÍicooos no legis,oÇÕo.

A iciloçôo conflguro procedimento odministrolivo
medionle o quol o Administroçôo Público sêleciono o
proposio mois vonlojoso, coroclerizondo-se como oio
odministrotlvo formol, proiicodo pelo Gestor Público,
devendo ser processodo em eslrito conformidode com
os princípios eslobelêcidos no ConstiiuiÇÕo Federol no
legisloçÕo Ínfroconslitucionol.

No que se refere o modolidode licitqtório oro êm
onólise, vole ocloror que o Lei 10.52012002 dispôe que
pregÕo é o modolidode de liciiaçõo destinodo o
oquisiÇÕo de bens e serviços comuns, sendo estes
considerodos, poro os fins e efeitos desio Lei, como
oqueles cujos podrões de desempenho e quolidode
possom ser objelivomenie definidos pelo ediiol, por
meio de especificoçôês usuois lorl. l'. porogrofo
único).

Verificondo que o editol seguiu todos os ccutelas
recomendodos pelo Lei 10.520/2002, com aplicaçÕo
subsidiório do [ei 8.óóó193. como:

| - DefiniÇÕo do objeto de formo cloro e sucinlo;
ll - Loco o ser retirodo o edilol;
lll - [ocol, doio e horório poro oberiuro do sessÕo;
lv CondiçÕes poro poÍiicipoçÕo:
V - Critérios poro julgomenlo;
Vl - CondiÇÕes de pogomento;
Vll - PÍozo e condiÇões poro ossinoturo do controto;
Vlll - SonÇôes poro o coso de inodimplemenlo;
lX - Especificoções e peculioridodes do licitoÇÕo.

No que respeilo à minuto controtuol, incumbe oo
porecislo pesquisor o confoÍmidode dos seguintes
i'tens:

o) condlÇÕes poro suo execuçÕo, expressos em
clóusulos que definom os direitos, obrigoÇoes e
responsobilidodes dos portes, em conformidade com
os iermos do llcitoçôo e do proposto o que se

v ^culorn. eslobelecidos com croíezo e prec:sÔo;

b) registro dos clóusulos necessórios:

| - o objelo e seus elementos corocterísticos;
ll - o regime de execuçÕo ou o formo de fornecimento;
lll 'o prêço e os condiÇões de pogomento, os critérios,
dolo-bose e periodicidode do reciustomento de
preÇos. os critérios de otuolizoÇÕo monelório enire o
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doto do odimplemento dos obrigoções e o do efetivo
pogomenlo;
lV - os pÍazos de início de etopos de execuÇõo, de
conclusôo, de entrego, de observoçÕo e de
recebimento definilivo, conforme o coso;
V - o crédiio pelo quol coíeró o despeso, com o
indlcoÇÕo do clossificaçÕo funcionol progromÓtico e
do cotegorio econômico;
Vl - os gorontios ofêrecidos poro osseguror suo pleno
êxecuÇÔo, quondo exigidos;
Vll - os direitos e os responsobilidodes dos porles, os
penolidodes cobíveis e os volores dos multos;
Vlll - os cosos de rescisÔo;
lX - o reconhecimento dos direitos do AdminislroçÕo.
em coso de rescisÕo odminislroiivo previsto 

^a 
o{1. 77

desto Lei;
X'os condiÇÕes de impoÍtoçÔo, o doto e o loxo de
cômbio poro conversôo, quondo for o coso;
Xl - o vinculoÇÕo oo ediioL de licitoçÔo ou oo lermo
que o dispensou ou o inexigiu, oo convite e o proposto
do lícitonte vencedor;
Xll - o legisloÇÕo oplicóvel o execuÇÕo do conlroto e
especiolmenle oos cosos omissos:
xlll - o obrigoçõo do conlrotodo de monter, duranie
todo o execuçõo do conlrolo, em compoiibilidode
com os obrigoÇões por ele ossumidos, lodos os

condiçÕes de hobilitoÇÕo e quolificoçôo exigidos na
liciloçôo;
Xlv - clóusulo que declore compeiente o foro do sede
do AdminislroÇôo poro dirimir quolquer quesiÕo

controluoL. solvo o disposio no § óo do ort.32 do Lei n.

8.666/93:
XV - A duroÇoo dos controtos odsirito à vigêncio dos
respectivos crédilos orçomenlórios. ressolvodos os

hipóteses previsios no ort.57 do Lel n.8.óóól93.

Considerondo que oté entÕo o procedimenlo noo
opresento irreguloridodes que possom moculor o
certome e que os minutos do editol e conlrolo seguern
os preceitos legois que regem o molério, opino pelo
prosseguimento do processo licitoiório em seus

ulteriores otos,

É o porecer, sub censuro

ITAITUBA PA. 07 de tevereiro de 2018.

Alêmislokhles A. dê Souso
ProcuÍodor Jurídico Municipo
oAB/PA n" 9.t64
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Apos o monifestoçÕo suprolronscrito, o comissÕo de liciÍoçÕo
deu início à fose externo do certome (Art. 40 incisos lo lV do Lei no

10.52OlO2) e providenciou o publicqÇÕo do Editol, convocondo os

interessodos o opresentorem suos propostos. Soliente-se que entre o
publicoçõo e o oberturo dos propostos foro observodo o prozo mÍnimo de
0B (oito) dios úleis (4r1.4", V do Lei n" 10.520102).

Em lempo o Editol do PregÕo Presenciol vem detolhondo o

Objeto, o Prozo de entrego, o fose de Proposlo. HobilitoçÕo, iulgomento e
onolise dos documentos, Julgomenlo do Recurso, Documenlo oplicÓvel,
Obrigoções do Controtodo, e Disposiçôes Gerois, ou sejo, dentro do
previsôo do Lei do PregÕo - Lei no 10.520102, bem como, omporodo pelo

Lei B.óóó, tombém houve o publicoÇÔo em locol pÚblico no quodro de
ovisos do Prefeituro Municipol de ltoitubo, poro goronlir o publicidode dos
otos.

No dio 27 de fevereiro de 20lB às 09h30min, horo designodo
poro o seleçõo do proposto moÍs vontojoso, constotou-se openos o
presenÇo do empreso ZUCAVEL ZUCATELLI VEÍCULOS ITDA poro

credenciomento. O represenlonte do empreso entregou o proposto em
envelope locrodo poro ser oberto e conÍerido segundo os exigêncios do
Editol.

A comissÕo possou poro o fose de lonces e por Último poro o
fose de hobilitoçÕo, iulgondo opto ZUCAVEL ZUCATELLI VEíCUIOS LIDA,

com volor lotol de R§-14ó.OOO.OO (cento e quorento e seis mil). Poro o iiem
cotodo. verificou-se o proposto iniciol dos proponentes. Após lonces

sucessivos, foi definido o menor preço unilÓrio. NÕo houve impelroÇÕo de
recurso. Por fim, o pregoeiro odiudicou o item o empreso vencedoro do
certome.

Merece ressolvo, conludo, que oté o presenle momento nÕo

consto dos outos o numeroçoo e rubrico dos folhos. RECOMENDA-SE,

portonlo, que todos os loudos do processo sejom devldomente ossinodos

e rubricodos
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RozÕo que nesle momento o Assessor Jurídico emile o seu
Porecer Fovoróvel em lodos os otos do Processo de LicitoçÕo oté o
momento proticodo, jo que forqm observodos todos os procedimentos
poro osseguror o reguloridode e o legolidode de todos os otos pelo
ComissÕo, bem como, encominhodo o SecretÓrio Municipol de Assistêncio
Sociol poro que reolize HomologoçÕo, preenchendo ossim os requisilos
do ort. 38 e incisos e do ort. 43 e incisos, ombos do Lei B.óóól93 e suos
olteroçÕes.

Após tois orgumentos, e Íendo em visto o estrito cumprimento
dos Leis no 

.l0.520 e 8.666193, observodo todos os procedimentos poro
osseguror o reguloridode e o legolidode de todos os otos prolicodos pelo
ComissÕo no procedimento, é nosso Porecer no sentido de que devo se

dor prosseguimento oo processo, homologondo-o e efetivondo o
controloçõo do licitonte vencedoro.

É o porecer, sub censur

t1 2/ de fevereiro de 20lB

A
PROCUR UNICIPAL
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