
R-EPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba

PARECER J U RíDICO/2OI 8/DICOM

PROCESSO TICIIAIóilO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N" OI4120I8

oBJETO - AAU|S|ÇÃO DE CAMINHÕES, O KM, NOVOS PARA ATENDER A DEMANDA

DA SECRETARIA DE INFRAESTRUÍURA DE ITAITUBA

ASSUNIO - PARECER CONCLUSIVO.

Concluído o SessÕo do
licitotório foi encominhodo o esto
porecer jurÍdico conclusivo.

PregÕo Presenciol, o Procedimento
ossessorio jurídico poro emissÕo de

panectn tuníotco 2ol8 - PMITB

pRocEsso ttcrarónto - MoDALIDADE PREGÃo

PRESENCTAL No 0r 4/2018

oBJEro - AQUlslÇÃo DE CAMINHÔES, 0 KM, Novos
PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE

INIRAESÍRUTURA DE ITAITUBA

ASSUNTO - MINUTA DE ÉDITAL E CONÍRATO

Antes, porém, é necessório frisor que, em momento onterior' esto

ossessorio jurídico, em otendimento oo porógrofo Único do Artigo 38 dq Lei

n"8'óóólg3,exominoueoprovouosminutosdeEditoleControto,bem
como,considerouregu|oroprocedimentoodministrotivootéoque|o
ocosiõo, nos exotos iermos do porecer prévio tronscrito:

r - iEr.AróRro

Submete-se o oprecioÇÕo o presenle processo reloiivo

oo procedimento licitotÓrio no modolidode PregÕo

Presenciol registrodo sob o n" ol4/2ol 7, cujo objeto é o

AaursrÇÃo DE CAMINHÔES, 0 KM, Novos PARA

erENoÉn A DEMANDA DA SEcREIARIA DE

INFRÀESTRUTURA DE ITAITUBA, conforme especificoÇões
do Termo de Referêncio, olendendo oo disposto no Lei

n" 10.520/2002.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeitura MuniciPal de ltaituba

Consto no presenle certome: Convênio n" 854ó83/2017

- SICONV n" 093068/2017i Porecer Orçomentório
Complementor; DecloÍoçÕo de compotibilidode de
preÇos; solicitoçÓo de despesos do Secretorio

ivtunicipot de lnfroestruluro n" 2018o122047: soliciloÇÓo

de CotoÇÔo de PreÇo; SoliciÍoçÕo de despeso

solicitondo pesquiso de preÇo e existêncio de recursos

orçomentóiios; despocho do deportomento de

contobilidode informondo o dotoÇõo orçomentório
disponível poro otender o demondo; DecloroçÕo de

od;quoçôo orÇomentório e Finoncekq; Porlorio de

oesignoçõo de pregoeiro e membrosj oulorizoçÕo dê
obeiiuro de processo liciiotório; ouluoçõo do processo

licitotório; despocho de encominhomenlo dos oulos à

ossessorio jurídico poro onólise e porecer; minuio de
controto, minuto do edilol.

Aquiesceu o outoridode do Poder Executivo Municipol
ocerco do deflogroÇÕo do procedimento licitotório'

Ficou estobelecido no edilol o menor preço por ilem

como crilério de julgomento, otendendo oo que

dispôe o orl.45 do Lei 8.óóó193.

O presente processo conslo o editol indicondo os

exigêncios constonles do ort. 40 do Lett 8666/93 clc
ort:l" do rei 10.52Ol2oo2, bem como o documentoçÓo
que os interessodos deverÕo qpresentor poÍo seÍem

considerodos hobilitodos'

Relotodo o pleito possomos oo Porecer.

II . OBJEIO DE ANÁTISE

Cumpre ocloror que o onólise neste porecer se

restringe o veriflcoçÔo dos requisitos foÍmois poro

deíloorocÕo do processo odminisirotivo licitotório bem

como- do oprecioÇÕo do minuto de editol e seus

onexos. Destoco-se que o onólise sêrÓ reslrito oos

pontos jurídicos. estondo excluídos q'Joisquer ospectos
lécn;cos, econômicos e/ou dlscrlclonorlos'

III- PARÉCER

O ortigo 37, inciso Xxl do ConíituiçÕo Federol

delermino que os obros, serviços, compros e
olienoçÕes do AdministroÇÕo PÚblico serÕo precedidos

de liciloÇÕo pÚblico que ossegure iguoldode de
condiÇÕes a todos os concorrentes, ressolvodos os

cosos especiÍicodos no legisloÇÕo
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

A licitoçÕo conflguro pÍocedimento odminislrotivo
medianle o quol o AdministroçÕo PÚblico seleciono o
proposlo mois vonlojoso, corocterizondo-se como olo
odministrotivo formol, proticodo pelo Geíor PÚblico,
devendo ser processodo em estritq conformidode com
os princípios estobelecidos no ConstiluiÇÕo Federol no
legisloçÕo inf roconsii'lucionol.

No que se refêÍe o modolidode licitotório oro em
onólise, vole ocloror que o Lei 10.520/2002 dispÔe que
pregÕo é o modolidode de liciloÇôo destinodo à
oquisiÇôo de bens e serviços comuns, sendo esles

considerodos, poro os fins ê efeitos desto Lei, como
oqueles cujos podróes de desempenho e quolidode
possom ser objetivomente definidos pelo edilol, por
meio de especificoçÔes usuois (ori. l', porogrofo
único).

Verificondo que o editol seguiu todos os coutelos
recomendodos pelo Lei 10.520/2002, com oplicoçÔo
subsidiório do Lei8.óóól93, como:

| - Definiçõo do objeio de formo cloÍo e sucinlo;
ll - Locol o ser re'lirodo o editol;
lll - Locol, dolo e horório poro oberturo do sessÕo;

lv - CondiÇões poro porficipoÇõo:
V - Crilérios poro julgomenlo;
Vi - CondiÇões de pogamento;
Vll - Prozo e condições poro ossinoluro do controto;
Vlll - SonÇões poro o coso de inodimplemento;
IX - EspecificoçÕes e peculioridodes do licitoçÕo.

No que respeilo à minulo controtuql, incumbe oo
porêcisto pesquisor o conformidode dos seguintes
ilens:

o) condições poro suo execuÇõo, expÍêssos em
clóusulos que dêfinom os direitos, obrigoÇões e
responsobilidodes dos portes, em conformidode com
os termos do licitoÇÔo e do proposto o que 5e

vinculom, eslobelecidos com clorezo e precisÔo;

b) regiíro dos clóusulos necessÓrios:

| - o objeto e seus elemenlos corocleríslicos;
ll - o regime de execuçÕo ou o foÍmo de fornecimento;
lll - o preÇo e os condições de pogomento, os criférios,

doro-bose ê periodicidode do reojuslomento de
preÇos, os crilérios de otuolizoÇôo monetório en'tre o
doto do odimplemenlo dos obrigoÇões e o do efetivo
pogomenlo;
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

lV - os prozos de início de etopos de execuçôo, de
conclusõo, de entrego, de ob§err'oÇõo e de
recebimento definilivo, conforme o coso;
V - o crédilo pelo quol correró q despeso, com o
indicoÇõo do clossificoÇÕo funcionol progromótico e
do cotegorio econômico;
Vl - os gorontios oferecldos poro osseguror suo plêno
execuÇôo, quondo exigidos;
Vll - os direitos e os responsobilidodes dos porles, os
penolidodes cobíveis e os volores dos multos;
Vlll - os cosos de rescisõo;
lx - o reconhêcimenlo dos direiios do Administroçõo,
em coso de rescisõo qdmlnistrotivo previsto no otl.77
desto Lei;
X - os condiÇÕês de importoçÕo, o doto e o toxo de
cômbio poÍo conversõo, quÕndo for o coso;
Xl - o vinculoçôo oo editol de liciloçÕo ou oo termo
que o dispensou ou o inexigiu, oo convite ê à proposlo
do licitonle vencedori
xll - o leghloçÕo oplicóvel à execuçÔo do controlo e
especiolmente oos cosos omissos;
Xlll - o obrigoçÕo do conlrotodo de monter, duÍonle
todo o execuÇÕo do controto, em compotibilidode
com os obrigoçÕes por ele ossumidos, todos os

condiÇÕes dê hobilitoÇôo e quolificoçÔo exigidos no
liciloÇÕo;
XIV - clóusulo que declore competente o foÍo do sede
do AdministroÇôo poro diÍimir quolquer questÕo

conlroluol, solvo o disposlo no § 60 do ort.32 do Lei n.

8.666/93:
xV - A duroÇÕo dos controlos odskito à vigêncio dos

respectivos crédilos orçomenlórios, ressolvodos os

hipó'ieses previstos no orl.57 do Lei n.8.óóól93.

Considerondo que oté entÕo o procedimento nõo
opresenio irreguloridodes que possom moculor o
certome e que os minutos do editol e controto seguem
os preceitos legois que regem o motério, opino pelo
prosseguimenlo do processo liciiotório em seus

ulieriores otos.

É o porecer, sub censuro.

ITAITUBA - PA,08 dê Fevereiro de 2018.

Alêmislokhles A. de Souso
Procurodor Jurídico Municipol
OAB/PA n" 9.9ó4
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

Após o monifestoÇõo suproÍronscriÍo, o comissÕo de licitoçõo
deu início à fose externo do certome (Art. 40 incisos lo lV do Lei no

10.520102]r e providenciou o publicoçÕo do Editol, convocondo os
interessodos o opresentorem suos proposios. Soliente-se que enÍre o
publicoçÕo e o oberturo dos propostos foro observodo o prozo mínimo de
08 (oiÍo) dios úteis (Art. 4", V do Lei n'10.520/02).

Em Íempo o Editol do Pregôo Presenciol vem detolhondo o
Objeto, o Prozo de entrego, o fose de Proposto, Hobilitoçõo, julgomento e
onolise dos documentos, Julgomenio do Recurso, Documento oplicovel,
Obrigoções do Controtodo, e Disposições Gerois, ou sejo, dentro do
previsõo do Lei do PregÕo - Lei no lO.52O/02, bem como, omporodo pelo
Lei B.óóó, tombém houve o publicoçÕo em locol público no quodro de
ovisos do Prefeituro Municipol de ltoitubo, poro gorontir o publicidode dos
otos.

No dio 22 de fevereiro de 2018 às 09h30min, horo designodo
poro o seleçôo do proposio mois vontojoso, constotou-se o presenço dos
empresos CTPEVEL COMERCIAL ITAITUBA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - EPP,

DISBRAVA DISTRIBUIDORA DE CAMINHÕES LTDA, BAMAQ S/A BANDEIRANTES
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, AUTOMIC COMÉRCIO DE IMPLEMENTOS,
MAQUINAS E ÍRATORES LTDA e MONACO DIESEL LTDA poro
credenciomento. Os representontes dos empresos entregorom os
propostos em envelope locrodo poro ser oberto e conferido segundo os
exigêncios do Editol.

A comissõo possou poro o fose de lonces e por ultimo poro o
Íose de hobilitoçÕo, julgondo opto MONACO DIESEL LTDA, com volor totol
de R$-734.ó00,00 (setecentos e trinto e quotro mil e seiscentos reois). Poro
codo item cotodo, verificou-se o proposlo iniciol dos proponentes. Após
lonces sucessivos, Íoi definido o menor preço unitório. Nõo houve
impelroçÕo de recurso. Por fim, o pregoeiro odjudicou os itens o empreso
vencedoro do certome.

Merece ressolvo, contudo, que oté o presente momenÍo nÕo
consto dos outos o numeroÇ ôo e rubrico dos folhos. RECOMEN DA-SE,
porlonto, que todos os loudqs do processo sejom devidomente ossinodos
e rubricodos
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RozÕo que neste momento o Assessor Jurídico emite o seu
Porecer Fovoróvel em todos os otos do processo de Licitoçôo oté o
momento proticodo, io que forom observodos todos os procedimentos
poro osseguror o reguloridode e o legolidode de todos os otos pelo
Comissôo, bem como. encominhodo oo prefeito Municipol poro que
reolize HomologoçÕo, preenchendo ossim os requisitos do ort.38 e incisos e
do ori. 43 e incisos, ombos do Lei 8.óóól93 e suos olteroções.

Após tois orgumentos, e tendo em visto o estriÍo cumprimento
dos Leis n' 10.520 e 8.666193, observodo todos os procedimenios poro
osseguror o reguloridode e o legolidode de todos os otos proticodos pelo
Comissôo no procedimento, é nosso porecer no sentido de que devo sedor prosseguimento oo processo, homologondo-o e efetivondo o
controtoçôo do licitonte vencedoro.

É o porecer, sub censuro

toit 22 de Íeverero de 2018.

PRO
tES A.

AB/PA N" 9.
MUNICIPAL
4
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