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Prefeitura i\l rrnicipal .le Itaitubâ

PARECER JURIDICO/20I8/DICOM

PROCESSO LICITATÓRIO N" - O29i2OI8.SRP.

MODALIDADE _ PR-EGÃO PRESENCIAL

OBJETO _ RIGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO OT TNçIS I)E VEíCULOS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ITAITT]BA.

Para exame e parecer conclusivo deste Procurador. a Conrissão de Pregão submete o

processo licitatório em destaque, versando sobre licitação pública na modalidade Pregão Presencial,

que tem por objeto a adesão a ata de Registro de Preços para aquisição de peças de veículos para

atender as necessidades Município de ltaituba, conforme condições, quantidades e especiÍicaçÔes

constantes do Termo de Relêrência - Anexo I do Edital.

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

jurídica, em atendimento ao parágrafo único do Artigo 38 da Lei n'8.666/93' 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:

P.\RECER Jl RiDl( O/2018/Dl( O1l

PROCL,sso Ll( ltÂi**'n ..''- orr,ro,r-r*r.

}IODAI,ID,\DT, _ PREG,iO PRESE\CI,\L

0BJETO ..\Qt lsl( iO DE PU(',AS Dt- r'[i( t LOS PrR.\ A1!.\l)ER i\.S

\F.('F.SS|D,\DES DO \lL \l('lPlo I)E l.rAl l t B.\.

ASS|'\',t'O, lfl \t 1 A D[- I,]Dl l,\L E ( O\ I RA I O.

I _ REL,\ToRIo

liâta-§c dc solicitaçào de aniilise .iurí,1ica prér ia dc minuta

de cdital de licitaÇào e rcspectivos 8rc\os. na mQdâlidadc freSào prescrrcial via

rcgislro de pÍcços. tipo mcnor preço por itcnr" cuio obiclo a aquisiçào de ntaleriais

de e\pedientc c di\ersos pa,? atendcr as neccssidadc\ do \lúniciPio dc llaituba.

O processo encontra_se instÍui&) col)r os rcguilltcs

documentos: solicitaçào de despesa para aq!isiçio da pcçar tciculilrcs püa

manutenção em ',eículos da linlplza pública- telraplanagclr ra zona urbana c

intcrior e reiculos de apoio a Secretaria Municipal de InliacslrulLlra: de§Pacho do

Pretaito Municipal para que o setor compelcnte pror ideneic a pesquisa de prcços e

informe a existência dc rccursos orçatlentários: cotação de prcços: declamçào dc

adequaçào orçâmcnlária ('llnanceira: portüia dc dcsignaçào do prcgoeiro e

Rodôvia fÍansamazônica c/ Ruâ Décimâ- s/n. Ane\o ao C rnásro M u n,c rpâl - Bcla V ista CLjP 6li 180'lrt)()- IlAlTLlB^_PA
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PreÍàitura iVlLrnicipal t1e ltaituha

mcmbÍos da comissào de licilaÇàoi autorizaçào de ilbcrlurii dc proccsso licitàlóÍio:
allluaçào do processo licilalttrio: despacho rlc cncatllinhumcnttr dos âl,tos t

assessoria juridico para anílise e parecer: mirluta do cdilal c anc\o. hcnl colllo.

minuta do çontratu.

Eis o brere rclatrir'io. Vclianlrs

- OBJ[-rO Dl.. A\,\l.lsE

Dc inicio. cunrprc Íegislrar que il rniilisc nest§ parccer sc

restringc a ''eriljcaçào dos requisit<ts lbrmâis pira dellaSraçào do processo

administrativo licilâl(irio bcm con]() da apreciaçiio da nrinuta dc cdital c scus

ancros. Dcslaca-se que a análise será restrita ilos porllos .iuridico;. cstando

ercluídos quaisqucr aspecll)s lécnicos. econôtrlicos ciou cli:cticionários.

III _ ÀNÁLISÍ' JT]RÍDI('A

Preliminarmente. importantc lenlbm[ que a análise a seguir

empreendida ôircunscreve-se aos aspectos leSais en\ol\ idos no procedirncnto em

exame. notadalnente naqucles previstos na Lei n" 1i.666/9-1. t-ci n" 10.510/2002 e

Decrelo no 7.89212013. o qual pa-ssou a regulamcntar o Sislcma de Registro dc

Preços. não cabendo a esra unidadc juridica adcnlrar'nos i§pectos técnicos e

econômicos. ncm no juizo de oportunidade c convcniência da contrataçào

pretendidâ.

A premissa elemcntar adolada pclo oÍdenamcnto .iurídico
pátrio. no quc tange à tomada de bens e ser\iços pcla Administraçào Públic[.é de

que todas as aqüisiçôes levadas a ef'eito pelo Ílnte I'irblico. sejam alravés dc obras-

serviços. conrpras. alienaçôes. concessões. penlissôes c locâçôcs' quando

contratadar com lerceiros. serào necessadamente prccedidas dc licitâçào' dc modo

a identificar a proposta mais vantaiosa pam a /\dministraçào. Na dicçào de

Alexandre MÀzza:

..A licitaçAo é um procedinlenlo obÍiga1ório quc anlcccdc â cclebraÇào dc conlratos

pela Adminislraçào Púhlica. A razào de e\islir dcssa cligúncia rcside no tato de

que o Po<lcr Público nâo podc cscolher livrenlcntc um lbrnccedoÍ qualquer' conlo

ft-", us ",rpr".^ 
privadas. Os inpcrativos da isononria. impessoalidade'

moralidadc e indisponibilidade do intercsse pírblico. que inlbrmam â aluuçào da

^dministraçào. 
obrigam à realizaçào dc um processo público para a scleçào

imparcial da mclhor proposta- Sarantindo iguais condiç')c\ a k)dos qtrc qücirâm

concorrer para a celebração do conlrato' 
I

. Em apertadas linhÀs. a licilaçào \ isa Sarantir a moralidade

dos atos administrativos e a adequada e melhor aplicaçào do erário' bcm como a

valorização da lilre inicialivâ pela igualdade na oportunidade de prestar scrviços'

compraÍ ou vendc. ao Podcr Público.

Nessa esteiÍa. o Êstaluto das Licilaçôes (Lei Fcdcral n"

8.ó66/93). pre\ê em seu an. 15. II. que as colllpÍas realizidi§ pela Adnlinistração

i
I MAZZA. Atexândre Manualde Direilo Administràtrvo Edrlora Slmiva' 2'Ediçào
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de\erào sempre que possi\el. ser realizadas mcdiaite Sistcnra de Registro dc
Preços. que rcpresenta unl coniunto de procedinrcnkrs pllr" o registro l(nmal dc
pÍeços relativos à prestaçâo de serriços c aquisiÇào de bens para f'uturas
contÍataÇões a sere el'cli\a-s pelo Porler Público. Scguodo Celso Ântirnio
Bandeira de Melo:

I
"0 registo de preços é um procedimento que a,,\dministrrçào pode adolar pcÍafltc
compras rotiÍreiras de bens padronizâdos ou mesmo na oblcnçilo dç serviços. Neste
caso. como presume que irá âdquiÍir os bens ou rscoffcr a esles scrviços nào umâ.
mas múltiplas rezcs. abre um cenarne licilatório. cn quc o rcncedor. islo é. o que
ofereceu a cotação mais baixa" teÍá seus preços rcgistrad,.rs. Quando a promotora
do ccíame necessitar destes bens ou scrviços. iú obtê-los. sucessivâ-s \ezcs se lor
o ca5o. pelo prcço colado ou rcgistrado. '

Contorme cxposto no edital. pretcndo â Adminislraçào â
formaçào de ata de ÍegistÍ() de preços. Essa opçào enconlra anlparo no Dccrelo n"
7.892/201i. Nessa esteira transcÍe\c-se as seguintes dispoiiçô!'s- l,r leláls:

"Aí. ln. As contrataçõcs de serviços c a aquisiçào de bens- quando eleruados pelo
Sistema de Registro de Preços - SRP. no âmbito da administração pública federal
direta. autárquica e lundacional. fundos cspeciais. crnpresas pública- sociedades de
economia tnista c demais entidades controlada.§. direla ou indiretanlente pela
[Jnião. obedeccrào ao disR)slo nesle DccÍelo:

Aí. 2". Para os efàitos destc Decrelo, sào adoladas as scguinles deliniçôcs:

I - Sistema de Registro de Preços - conjunlo dc procüdimcntos para registro
lormâl de prcços relativos à prcstação de serriços c ueluisiçãn dc bcns. para
contralaçôes Í'uturÍrst
II ata de Íegistro de preços - documcnto \incuhdo. obrigacionll. com
característica dc comprontisso para lutura conlralaçào. ctn que se registram os
preços. forneccdores. órgàos paíicipantcs c condiçôcr a serem pÍâticadâs.
conforme as disposiçôes conlidas no instrumcnlo con\ocatório e propostas
apÍesentadas:
III - órgão gerenciador órgào ou entidâdc da adntinistrâçào pública ÍàdcÍal
responsár'el pela conduçào do conjunto de procedimentos piua registro dc prcços e
gerenciâmento da ata de regislro de pÍeços dele decorrc!Íc:
lV - órgâo paÍticipântc - úrgào ou enlidâde da administraçào pública tideral que
participa dos procedimentos iniciâis ao Sistema dc Regisltu dc Prcços c integra â
ala de registro de prelos;
(....I'

O Sistema de Rcgislro dc Prcços (SRP) e ulrl proccdimcnto
a ser adotado. prclàrcncialmente. nâs hiÉtescs prcristur no aÍl.3 " do cilado
regulamenkr. vejamos:

..Art.3'.

hipôÍeses
O Sistema de Rcgistro de Preços podcÍá scr adolado nas scguinles

r MELLO, Celso Antônio Bândeira de Curso de Dúeilo Admrnistranvo. l6 ed .ev e atual. São Paulo Merodo.:(X)1. p 519
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l- quando. pelas caracteristicas do bem ou scrtiço. hou\er ncccssidadc d§
conlrataçôes liequentes;
ll quando f'or conveniente a aquisiçào dc bcns conr prclisào de cntrcgas
parceladas oü contrataçào de serliços remunerados por unidadc dc rncdida ou
regime de tarefa:
lll quando lor convenientc a aquisiçào de bens ou a contÍaçào de serr iç.o para
atcndimento a mais dc um órgào ou entidadc. ou a prograntas dc golerno: ou
lV - quando. pela nalureza do obieto. nâo I'or possircl dc,inir prcliiuue le o
quâítitali!o a seÍ demandado pcla Administraçào."

:!
Õ an. 40 da Lei n" 8.óó6193 c/c o aÍ. 9n do Dscreto n''

1.892/2013 estabelecef os requisitos . minimos que de\ crào constaÍ do editat.
Consoante o an. 9'. o edital deve conter no minimot

-Art. 9e O edilal de licitaçào para registro de preços obscr\ará o disposro nas Leis
n'8.666. de 1993. e n" 10.520. dc 2002. c contemplarí no nrinirno:
I - a cspeciÍicação ou descriçào do objeto. que cxplicitará o coliiunlo dc elcmcntos
necessiifios c suficientes. cotn nível de precisào adequado para a caractcrizaçào do
bem ou seniço. inclusive delinindo as respcctilas unidades de rnedida usualmenlc
adotadas:

ll - cstimativa de quantidadcs a serem adquiridas pçlo órgâo gcrenciador c órgàos
paÍicipantes:
III - estimativa de quantidades a screm adquiridas por a)rgàos nào participanres.
observâdo o disposlo no § ,19 do an.22. no caso de o a)r-!ào gercnciador admitir
adesôes:

lV - quanlidade minima de unidades a ser cotadit por itcm- no caso de bcnsi
V - condições quanlo ao local. prazo de entrega. l'orma de pagamento. c nos casos
de serviços. quando cablvel. frequência- periodicidade. carirceríslicas do pessoal.
materiais e crluipamentos a serem utilizados. procedinrentos. cuidados. deleres.
disciplina e controles a screnr adoudos:
Vl I prazo de ralidade do Ícgistro de prcço. obsertado o disposto no caput do uÍ.
t2:.
VII - órgâos c entidades paflicipantes do registro de preço:
VIll - modelos dc planilhas d. custo e minulas dc çontralos. quando cabi\el:
IX - penalidades por descuntprimento dÀ\ condiçôes:
X - minuta da ata de registro de preços como ancro: e
Xl - realizaçào pcriódica de pesquisa de mercado para colnprolaçào da
vantajosidade. a
(...)"

Exan)inando os autos. denota-se quu o cdital e seus anexos
alenderam todos os requisitos acima. bcm como. a-s exigênciirs da Lci n..
10.520/02. Dccrcto n" 7.892/13 e Lei n.8.6ó6,/93. corno:

I - Definiçào do objeto de Íôrma clara e :iucinta:
II Local a scr rctirado o edilal:
lll t-ocal. data e horirio para abertura da sessão:
lV - Condiçôes paÍa paflicipaçàoi
V - Critérios pârajulgamcnto:
Vl Condiçôcs de pagamenlo:
Vll - Prazo e condiçôcs para assinatura do contrato
VIII Sançôcs para o caso de inadimplemento:
IX Especificaçôes e peculjaridades da licitaÇtu.

Rodo!ia Transamazônica c/ Rua Décrma. s/n. Ancxo ac, Ginásio Municrpàl - Bclü Vtsrê CLj, 6lt l8O-()rX)_ ll.AlfUBA-p^ /6
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No quc respeitâ à nrinuta contratu l. iueumbc ao parecista
pesquisar a conlôrnidade dos seguinles ilens:

a) condiçiies para sua e\ccuçào. a\pressas cm cliiLrsulas
que detlnam os direilos. obrigaçôes e rcsponsabili,lacles d.s parlcs. em
conl'ormidade com os ternros dâ licilaçào c dl propo:tl íl qud s0 \inculam.
estabelecidas com clarcza c precisão:

b) registro das cláusulas necossárias:

I - o objeto e seus elcmenlos caracl0rislicos:
ll - o Íegime de e\ecução ou a ti',rlra de lbrngcinlcnto:
Ill - o preço e as condiçõcs de |aSaDlenlo. os critéÍios.

data-base e periodicidade do reajustanrento de preços. os critérios dc atualizaçào
monctáÍia cnre adala do adimplemento das obrigações e a do el'eti\o pâSamento:

lV - os piazos de início de clirp[s de e\ecuçào. dc

conclusào. de entrega. de obseÍvação e de recebimenlo dctlnitiro. conlorme o
cÀ§o:

V - o cÍédito pelo qual corrcrá a clespesa com a indicaçào
daclâssificaçâo luncional progÍaÍática c da categoria ecorrônrica:

Vl - as garantias ol'erecidas para n-sscgurar sua plena
execuçào. quando erigidas:

Vll - os di.eitos e as responsahilidades das partes. as
penalidades cabíveis e os valores das multas:

VIII - os casos dc rescisão:
IX - o Íeconhecimento dos direitos da Administraçâo. cnl

caso de rescisâo adminislÍâtiva prevista no .ú. 77 desta Lei:
X - as condiçôes de importaçào. a dala c a ta\a de câmbio

paÍâ conversào. quando l'or o casot
Xl - a vinculaçào ao edital dc licitirçào ou ao lenno que a

dispensou ou a inexigiu. ao convite e à proposta do Iicitânlc vencedor:
Xll - a legislaçào aplicávcl à c\ecuçâo do contrato e

especialmenle aos casos omissos:
Xlll - a obrigação do conlratado dc manter. duranle toda a

execuçâo do contrato. em cr-rmpatibilidadc com as obrigaçõcs por elc assumidas.
todas as condiçôes de habilitação e qualiÍicaçào erigidas n licit{ção:

XIV - cláusula que declare conrpcrcnre o lbro da sede da
AdministÍação paÍa dirimir qualquer questào contralual. s lro o disposto no § óo
do aí. i2 da I-ei n. 8.666/9i:

XV - A duração dos contralos idstrita à \igancia dos
respeclivos cÍéditos orçamentários. rcssal\adas as hipótcscs prer istàs no afi. 57 da
Lei n. 8-6ó6/93.

Em rclaçào a nrinula do conlrato. \ eíilica-sc que atendc as

e\igênciâs do an. I 5. inciso ll. § l' a §5". e artigo 55 da l-ci n" 8.6óó191.

Considerando que o prccedi rento nào apresenta
irregularidades quc possam macular o ccname e quc â minuh do !'dital scgue os
preceitos legais que regem a ']i.atétia- qA! pclo prosscguimenlo do proccsso
licitatório em seus ulteriores atos. nâo halendo óbicc lcgal à realizaçào do
PRFICÀO PRESÍrNClAL PARA RECISTRO DU PREÇOS N. 029/20t8.

Segucm chanceladas as minulas do lidital e Contrato ora
e\aminadas.

Rodo\ ra Transamazônrâ c/ Ruâ yecima. s/n. ,{ne\o âô C inásio Munrsipal- Bela Vrsla - Cf_p 61i l8(t{rL)0" lIAllUllÂ-p^ r,l(
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Ilaituba - P \. I I dc março do 2018

,rTL\llSIOI\ltt.t.S.\. Dt. SOt S \
PRO(',r. R,\DOR lt Rit)t( o \lt \tctr,.\t

o rB/P t \" 9.96.1

A comissão de licitação deu início à fase extema do cename (Art. .+'incisos I a IV da

Lei n' 10.520/02) e providenciou a publicação do Edital. convocando os interessados a

apresentarem suas propostas. Saliente-se que entre a publicação e a abertura das propostas Íbra
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. Julgarnenlo do Recurso,

Documento aplicável, Obrigações da Contratada, e Disposições Cerais, ou seja. dentro da previsào
da Lei do Pregão - Lei n' 10.520/02. bem como. amparada pela Lei 8.66(r. também houve a

publicação em local público no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de ltaituba. para garantir a
publicidade dos atos.

No dia ll de Abril de 2018 às 09h30min. hora designada para a seleçào da proposta
mais vantajosa. constatou-se a presença das ernpresas NECÀO COMERCIO DE PIIÇAS E

SERVIÇOS LTDA EPP. LOCSERV SERVIÇOS DE LOCAÇAO EIRL,LI. CIVLPEL
COMERCIAL ITAITUBA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA EPP. NEGÀo AUTO CEN IER
COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP. R. A. DEBASTIANE EIRELI EPP.ACB
ACIOLE COM PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI e J D C DE OLIVEIRA EIRELI - ME para
credenciamento. Os representantes das errpresas entregaram as propostas em..envelope lacrado para
ser abeno e conferido segundo as exigências do Edital.

A comissão passou para a fase de lances e por último para a lirse de habilitaçào.
julgando aptas Nf,GÃo COMÉRCIO Df, PEÇAS E SERVIÇoS LTDA - f pp. corn \alor roral
de RS-618.680,00 (Seiscentos e dezoito mil. seiscentos e oirenra reais). LOCSERV SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO EIRELI, com valor total de R$-349.600,00 (Trezentos e quarenra e nove rnil e
seiscenlos Teais), CIVEPEL COMERCIAL ITAITUBA Df, VEÍCULOS E PEÇAS LTDA _
EPP com valor total de R$-221.980,00 (Duzentos e vinte e um mil e novecenlos e oirenra reais),
NEGÃO AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA _ EPP, CONT VA]OT
total Rs-424.780,00 (Quatrocentos e vinte e quatro mil e setecentos e oirenta reais). R. A.
DEBASTIANE EIRf Ll - EPP, com valor total de R$-688.42,1.00 (seiscentos e oirenra e oiro mil
e quatrocentos e vinte e quarro reais), A c B ACIOLE coM PEÇAS E sERVIÇos IIRELI.

R(to\ia-lransamazônrcac/RuaDccrm.r.s,n.Anc\oao(lrnas()iúunr.rpâl-ueiaVrsta-,CLp6hl8t),i)1)ir llAllUll^ p^

Registro. por Íim. que a anâlisc con5ignada nestc pàrcceÍ se

atele às qucstôes.iuridicas obserradas na instruçào processual e no cdital. com
seus ane\os. nos termos do ârt. 10. § l'. da l,ei n" l0.1ll{r2002. c/c o parágralb
único do aÍ. 38 da t-ei n" 8.666/93. Nào se incluenr no iimbito dc análisc deste

Procurador os elementos lécnicos peíinentes ao ccnanre- como aqueler de ordem
financeira ou orçamentiÍi& cuja exatidào dcver/r sc. \eriflcadâ pelos selores

responsáveis c âutoridades competemes da Preliitura Municipal de Itailuha.

É o parecer. sub censura.

,-.<.\
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com valortotal de R$-275.f40,00 (Duzentos e setenta e cinco mil ecentoequarentareais)cJDC
DE OLIYEIRA EIRELI - ME, com valor total de RS-221.22{,00 (Duzentos e rinte e urn mil e

duzentos e vinte e quatro reais). Para cada item cotado veritlcou-se a proposta inicial dos
proponentes. Após lances sucessivos. foi definido o menor preço unitário. Nào hou\e inlpetração de

recurso. Por fim. o pregoeiro adjudicou os itens as vencedoras do certame.

Razão que neste momento o Assessor Jurídico emite o seu Parecer l-avorável em todos
os atos do hocesso de Licitação até o momento praticado. já que tbram observados lodos os
procedimentos para assegurar a regularidade e a legalidade de todos os atos peia Cornissâo. bem
como, encaminhada ao Secretário Municipal de Educação para que realize Homologação,
preenchendo âssim os requisitos do art. 38 e incisos e do art. 43 e incisos. anrbos da Lei 8.666/93 e

suas alterações.

Após tais argumentos. e tendo em vista o estrito cumprimento das Leis n" 10.520 e

8.666193. observado todos os procedimentàs 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.

4

Iraituba - PA. I 8 de Abril de 201 8

A LES A. DE
PROCURADOR JURIDICO M PAt-

OAB/PAN"9 964

Rodo!ia Transamazônrca c/ Rua Decima. s/n. An.ro ao Crnàsro l\Íunicrpal- tlelâ \'ista CLP óll Ilio olo, llAIIUB^-PA

É o parecer. sub censura.

N

I

Lt/ l1l-


		2018-05-24T15:30:06-0300
	ATEMISTOKHLES AGUIAR DE SOUSA:43760627234




