
OBJETO - CONTRATAÇÃO DE EMPR-ESA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS
PERSONALIZADAS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FLNDO
MI]NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

REPTIBI,ICA FEDERATIVA DO BRASIL
ES'TADO DO PARÁ

Prelàitura lvíunicipal de ltaituba

PARECER JURÍDICO/2OI 8/DICOM

PROCESSO LICITATÔRIO . MODALIDADE PRECAO PRESENCIAL N' 045/20I8.

I. RF,I,ATORIO

Submete-§e a apÍeciação o pÍes€nte processo relâtivo ao procedimento

licitatôrio na modâlidade Pregão Pr€senciâl registrado sob o n' 045/2018.
ouJo obJeto e a contratação de empresa paÍâ confecção de camisâs
personalizadas e serviços gáficos para atend€r a demandâ do Fundo

Municipal de Assistência Social pelo peíiodo de l2(doze) meses, confbrme
especifisâções do Termo de RefeÉncia - Anexo I do Edital, atendendo ao

dispo$o na L€i n" I0.5202002.

Constâ no preseíle ce(ame solicitâções de desp€sâ pam contrataÉo de

empresa paÍa confecçâo de câmisas peÍsonalizadÀs e servaços gftificos pam

âtender a demanda do Fundo Municipal de Assistência SociâI, pâra a

câmpanha nacional do combate â explomção e abuso s€xual e o dia
mundial contÍa o trabalho infanlil; Justificativa, despâcho da SecÍelfiia
Municipal Assistência Social para que o s€tor competente providencie a

pesquisa de preço e infoame a exislênciâ de recursos orçamenénos; cotação

de preçost despacho do depanamento de contâbilidade infomando a

dotaçáo orçamenúÍia disponivel para atender â demandat declâÍação de

adequaçâo orçamentíria e financeiq autorizâ{ão de abertura de prccesso

ASSUNTO _ PARECER CONCLUSIVO.

Concluída a Sessão do Pregão Presencial, o procedimento licitatório foi

encaminhado a esta assessoria jurídica para emissão de parecerjurídico conclusivo.

Antes, porém, é necessário Í'risar que, em momento anterior, esta assessoria

jurídica, em atendimento ao parágrafo único do Artigo 38 da Lei n'8.666193, examinou e

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

administrativo até aquela ocasião, nos exatos termos do parecer prévio transcrito:

PARfcER Jt RÍDrco 20t8 - P\ít'tB

PRocEsso LICITATóRIo
PRESENCIAI, N' 045'0I8,

MoDALIDÀDE PREcÃo

oBJETO, CONTRÁTAÇÂO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE
CAMISAS PERSONALIZADAS E SERVIÇOS CRAFICOS .PARÁ
ATENDER A DEMANDA DO FTJNDO MUMCIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL.
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REPUBI,ICA FEI)ERATIVA DO BRASII,
ES'IADO DO PARÁ

PreÍbitula Municipal de Itaituba

licitâtóriot autuação do processo licitatóÍio; despacho de encâminhamento

dos autos à assessoriâ juíidica para análise e pârecer; minula do editâl e

anexos, bem como. minuta do contrato.

I'icou estâb€lecido no edilal o m€nor preço por item como critério de
julgamento, atendendo ao que dispõe o âí.45 da Lêi 8 666,93

C) Dresente processo conslâ o editât indicando as exigências constântes do
aí 40 da t-ei 8.(Á6193 clc an. 4' da l,€i l05mn$2. bem como a
documentâção que os interessâdo§ deverâo apres€ntâí pffa s€rem

consideÍâdos hâbilitados.

Relatado o pleito passamos ao Parecer

tt - osJrto or ,\NÁI-lst

Cumpre aclaÍaÍ que a arális€ neste parecer se reslringe a verificação do§

requisitos formais para deÍlagraçâo do processo administrativo licitatóÍio
bem como da apreciâçito da minutâ de edital e s€r§ ânexos. D€slaca_se que

a análise sem restritâ aos pontos juridicos, estando excluidos quaisquer

aspeclos tecn,cos. econômrcos e/ou dlscrrcionárrcs

III P \R}]CT]R

O artigo 37, inciso XXI da Constituição Fedeml determina que as obras,

s€rviços, compras e alaenaçô€s da Administração Püblica §erào precedidas

de licitaçâo pública que issegure igualdade de condições a todos os

concorrentes, ressalvâdos os casos esp€ciÍicados na le8islaçào.

A licitaçâo configuÍa procedimento administrâtivo mediante o qual a

Adminjslraçào Pública selecionâ a proposta mais vanlajosa, caracterÚando_

se como ato administrâhvo formal, pratrcado pelo Cestor PúblÉo, devendo

ser processado em est tâ conformidade com os principios eslâbelecidos na

Constituição Federdl nâ legislação infraconstitucronal.

No que se refere a modalidade licrtatória ora em anàlise, vale aclaraÍ que a

lÊi l0 520ê002 disÉe que pregâo é â modalidade de licitsçâo destinada à

aquisição de bens e serviços comuns, sendo est€s considemdos, paÍa os fins
() efertos desh Ler. como aqueles cujos pâdrões de desempenho € qualidâde

possam s€r ob_j€tivamente deÍinidos p€lo edilal, poÍ mero de especificações

usuars(aí 1", parâgrafo único).

O exame prévio do editrl tem indole Juridico-formal e consiste, via de

regra, em verificar nos autos, no €stado €m que se encontm o procedimento
hcitatóÍio, os seguintes elementos:

a) autuaçào, protocolo e numeraçâol
b) .Justificativa da contrataçãoa
c) termo de Íeferência, devldamente aulorizado p€la auloridade competente,

contendo o objeto, o crténo de aceitaçáo do objelo, orçâmento d€tathado
para avaliaçâo de custos, definição dos métodos, esFatégiâ de supnmento,
cronogúma fisico-financeío, deveres do conEâtâdo e contratante,
procedimenlos de fiscalizâção e ger€nciameniot prazo de execuçâo €

gârantlâ e sançôes p€lo inadimplemento;
d) indicação do Íecurso orçâmentiírio para cobriÍ â despesa;

e) âto de designaÉo da comissâol
l) editâl numeÍado em ordem serial anual;
g) se pÍeâmbulo do edilâl contém o nome da repattiçâo interessadâ e de s€u

h) pÍeâmbulo do edital indicando a modalidade e o tipo da licitação, bem

como o regime de execução (p/obras e s€ryiços),
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REPT]BLIC A FEDERATIVA DO BRASIL
ES'TADO DO PARÁ

PreÍbitura Municipal de Itaituba

r) preâmbulo do edital mencionando que a licitação será regids pela

lcgislaçâo peíinente;

, preâmbulo do edrtâl anotando o locâI, diâ e hora para r@ebimento dos

envelopes de documentâção e pÍoposta, bem como paÍa o inicio de âbenum

dos envelopes,
k) indicação do objeto da licatâção, em d€scriçào sücintâ e clara;
I) indicaçâo do prazo e as condições para a assinâtul-À do contrâto otl
retirâdâ dos instrumentos:
m) indicação do pÍazo para execução do contato ou entíega do objetoi
n) indicaçào das sânções para o caso de inadimplemento,
o) indicação do locâl onde poderá s€r examanâdo e adquirido o projeto

bá6ico, e se há proj€to executivo disponivel na dala dâ pub,icação do edital
e o local onde podeÍi serexaminado e adquindo (p/obms e serviços):
p) indicação dâs condições pam paÍicipaçâo da licitaçãoi
q) indicação da forma de apresentação das PÍopostas;
r) indicaçâo do criterio pâr'à julSamento, com disposiçôes claras e

parâmetros objetivos; indicâção dos locais, hôÍÍros e côdigos de âcesso

para fomecimenlo de informações sobre a licitâção aos interessâdos;

s) indicação dos cÍúerios de aceitabilidad€ dos preços uniário e global e

indrcaçâo das condiçôes d€ pâgamento.

No qu€ respeitâ à minuta contratual, incumbe ao Pdecista p€squisâÍ a

con[ormdade dos segurntes ltens

a) condiçôes para sua execuçâo, expressas em cláusulâs que definam os

direitos, obrigaçôes e responsabilidades dâs panes, em conformidade com

os termos da lcrtação e da proposta â que se vinculam, estabelecidas com

claÍezÀ e pr€cisão;

b) r§gisfo das cláusulas necesúrias
I - o objeto e seus elementos cârâcleÍisticos;
Il - o reglme de execuçào ou a forÍna de fomecimenb.
lll - o preço e âs condições de pâgamento, os critéÍios, data_base e

periodicidade do reaju$arnento de preços, os critérios de atualizzÉo
moneúria entre â dala do âdimplemenio das obrigÂções e a do efetivo
pagamento,
IV - os prazos de inicio de etâpas de execução, de conclusão, de entrega, de

observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
v - o crédito pelo quâl corÍerá a despesa, com â indicação da classilicaçào
luncional pro8ramática e da cat€goíia econômical
VI " as garantias oferecidas para assegurar suâ plena execuçâo, quando

exigidas;
VII - os direitos e as responsâbilidades das pútes, as penalidades cabiveis e

os valores das muhas:
VIII - m casos de rescisão;
lx - o recoúecimento dos direitos dâ AdministraÇâo, em câso de rescisào
administrativa prevista no aÍ. 77 destâ tÉi;
X - as condições de importação, â dâta e a taxa de qârnbio para conversâo,
quândo for o câso'
XI - a vinculaçào ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a
anexigiu, ao convite e à proposta do licilante vencedor;
)«l - a legislação aplicável à execução do contÍato e especialmente aos

)Oll - â obrigaÉo do contÍatâdo d€ manter, durante toda a execução do
contrato, em compatibilidade com as obrigaçô€r por ele âssumidas. todas as
condiÇões de habilitâçâo e qualificação exigidas na licitaçãol
XIV - cláusula que declâÍe competente o foro da sede da Administsaçâo
para dirimirqualquer questzto contratual, sâlvo o disposto no § 60 do aí. 12
da Lei i. 8 666/91.
XV - A dumçâo dos contratos adstritr à vigência dos respectivos créditos
orçamenlàrios, ressalvadas as hiúteses previstas no aí.57 da tÉi n
8 666/93
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REPUBI,ICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

ConsideÍando que o edital s€guiu iodas âs cautelas recomendadas pelâ L€i
l0 5202002, com aplicaqâo subsidiríÍiâ dâ L€i 8.666/93:

Considerando que o procedimento nâo aprrsentâ iúegularidades que

possâm macular o ceÍtame e que a minuta do edital segue os preceitos

legais que rcgem a maléiÍia, aphe pelo prosseguimento do processo

licltatório em s€us ulteriores atos.

Seguem chanceladÀs âs minutas do Edital e Contrato oraexaminadas.

Registro, por fim, que a análise consiSnada neste fúrecer se âteve âLs

questôes juridicas observadas na insfuÉo pÍocessual e no editâl, com s€us

anexos- nos iermos do arl 10, § 1", dâ l,€i no 10.480DN2. c/c o parág.afo

único do aí. 3E dâ L€i n'8.666/93 Nâo s€ incluem no âmbito de anális€

deste ProcurâdoÍ os elementos técnicos peíinentes ao ceÍlrJne, como

aqueles de oÍdem financeim ou orçamentiária, cuja exâtidão deverá s€r

veriÍicada pelos s€tores Íesponúveis e autoridades comp€tentes da

Prefeitura Municipal de Ilaituba

E o parecer, sub censúâ.

lraituba - PA. 27 de abril de 2018

ATEMISTOKHLI:S A. DE SOUSA
PROCT]RADOR JURiDICO MTJNICIP-{I-
o^ B/PÀ N" 996{

Após a manifestação supratranscrita, a comissão de licitação deu início à fase

extema do certame (Art. 4o incisos I a IV da Lei n' 10.520102) e providenciou a publicação
do Editat, 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 Proposta, Habilitação, julgamento e analise dos documentos, Julgamento
do Recurso, 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
8.666, também houve a publicação em local público no quadro de avisos da Prefeitura
Municipal de ltaituba, para garantir a publicidade dos atos.

No dia 17 de maio de 2018 às 09h30min, hora designada para a seleção da
proposta mais vantajosa, constatou-se a presença das empresas R. F. BONFIM - ME e F.

G. DE MELO EIRELI - ME para credenciamento. Os representantes das empresas
entregaram as propostas 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 aptas R. F. BONFIM - ME, com valor total de R$-40.800,00 (quarenta mil e

oitocentos reais) e F. G. DE MELO EIRELI - ME, com valor total de R§-5.121,00 (cinco
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REPÚBLICA FE.DERATIVA DO BRASII,
ESTADO DO PARÁ

Prel'eitura Municipal de ltaituba

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 a Secretária Municipal de Assistência Social

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

art. 43 e incisos, ambos da Leí 8.666193 e suas alterações.

Após tais argumentos, e tendo em vista o estrito cumprimento das Leis n'
10.520 e 8.666/93, 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 ao processo, homologando-o e efetivando a

contratação das licitantes vencedoras.

ituba - PA, I 7 de maio de 201 8.

A SA
PROCU DO MLINICIPAL

B/PA 9.964

A. DE
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mil, cento e vinte e um reais). Para cada item cotado verificou-se a proposta inicial dos

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

impetração de recurso. Por fim, o pregoeiro adjudicou os itens as empresas vencedoras do

certame.

É o parecer, sub censura.
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