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PARECER JURíDICO/201 8/DICOM

PROCESSO IICITAIORIO N"' 033/2018'PP.

OBJÊTO - CONIRATAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM ÂMBIIO

NACIONAT PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICíPIO DE ITAITUBA E OS TUNDOS

MUNICIPAIS.

ASSUNIO - PARECER CONCTUSIVO.

Concluído o SessÔo do PregÔo Presenciol'

licitotório foi encominhodo o esto ossessorio iurídico
porecer.iurídico conclusivo.

Antes, porém, é necessório frisor que' em momenlo onterioÍ' esto

ossessorio lurídico, em otendimento oo porógrofo Único do Artigo 38 do Lei

n'8.6ó6lg3,exominoueoprovouosminulosdeEditoleControto'bem
como, considerou regulor o procedimenio odminislrotivo oté oquelo

ocosiõo, nos exotos termos do porecer prévio tronscrito:

PAREcER JURÍDlco/2018/DlcoM

PREGÃo PREsENclAL N" ' 033/2018-PP'

OBJEIO - CONÍRAÍAçÃO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS

aiiiai eÀr. amsno HÀctolat PARA AIENDER As DEMANDAS Do

TiTUHICíTIO DE IIAIIUBA E OS TUNDOS MUNICIPAIS.

ASSUNIO . MINUIA DE EDIIÂI. E CONIRAÍO.

r - nrnrónto

Submele-se o opÍecioÇÔo o presente processo

relolivo oo procedimento licitoiório no modolldode PregÕo

eieienciot l.ugirtrodo sob o no 033/2018, cuio objeto consiste no

"oÀtroioioo 

"a" ogenciomento de possogens oéreos em .Ômbilo
Ããlionor'po,o oten-der os demondos do Municipio de Itoiiubo e os

funaos tulunicipois, confoÍme especificoçÔes . 
do Termo .de

Bãt"Ã.io - Ánexo t do Editol, otendendo oo disposio no Lei n'

t0.s20l2oo2.

o procedimento
poro emissÔo de

&
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Prefeitura Municipal de Itaituba

Ficou eslobêlecido no editol o menor preÇo por
item como crilério de iulgoúento, otendendo oo que dispÕe o ort.
45 do Lei 8.óóól93.

o presente processo conslo o editol indicondo
os exigênciÕs consion'tes do ort. 40 do Lei 8.666193 c/c ort. 4' do Lei

10.52012002, bêm como o documenloÇÕo que os interessodos
deverÕo opresentor poro serem considerodos hobilitodos.

Relotodo o pleito possomos oo Porecer.

II . OBJETO DE ANATISÉ

Cumpre ocloror que o onólise neste porecer se

restringe o verificoÇõo dos requisitos formois paro deflogroçÕo do
processo odministrolivo licitotório bem como do oprecioÇÔo do
minuto de editol e seus onexos. Desloco-se que o onÓlise seró
restrito oos pontos jurídicos, esiondo êxcluídos quoisquer ospectos
técnicos, econômicos e/ou discricionór;os.
III- PARECER

O ortigo 37, inciso XXI do ConstituiçÕô Federol
determino que os obros, serviÇos, compÍos e olienoÇÕes do
AdminislroçÕo Público serõo precedidos de llciioçÕo público que
ossegure iguoldode de condiÇôes o iodos os concorrentês,
ressolvodos os cosos especificodos no êgisloçÕo.

A licitoçÕo configuro procedimenlo
odministrotivo medionie o quol o AdministroÇÕo Público seleciono o
proposto mois vontoioso, corocterizondo-se como oto
odminislrotivo formol. proticodo pelo Gestor Púlllico. devendo ser
processodo em estrilo conformidode com os princípios
êslobelecidos no ConstituiÇÕo Federol no legiíoÇÕo
inf roconstilucionol.
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Consto no presente cerlome: solicitoçÕo de
despeso no conirotoÇôo de ogenciomento de possogens oéreos
em ômbito nocionol poro otender os demondos do Município de
Itoitubo e os Fundos Municipois; justificotivos; dôspocho do
outoridode compeienie poro que o setor compeiente providencie
o pesquiso dê preÇo e. informe o existêncio de recursos

orçomentórios; coioçoo de preÇos; despochÕ do deporlornento
de conlobilidode informondo o dotoÇÕo orÇomêntório disponível
poÍo otender o demondo; decloroÇÕo dê odequoçÔo
orçomenlório e Íinonceiro; outorizoÇÕo de ob,eriuro de processo
licilotório; outuoçÕo do processo licitotÓrio; despocho de
encominhomento dos oulos o ossessorio iurídico poro onólise e
poreceÍ; minuto do editol e onexos, bem como, minuto do
controto.
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REPUBLICA I.I:DERATIVA DO BRASIL
F.SlAl)0 Do l)^RÁ

Preí'eitLrra Municipai de Itaituha

No que se refere o modolidode Liciiolório oro êm
onólise. vole ocloror que o Lei 1o.520/2oo2 dispôe que pregôo é o
modolidode de licitoÇoo deslinodo o oquisiçõo de bens e serviços
comuns, sendo estes considerodos, poro os fins e efeitos desto Lei,

como oqueles cujos podrÕes de desempenho e quolidode possom
ser objetivomênte definidos pelo editol, por meio de especificoÇões
usuois (ort. l', porogrofo único).

O exome prévio do edilol iem índolê iurídico-
formol e consistê, vio de regro, em veÍiÍicoÍ nos outos, no estodo em
que se encontro o procedimênto licitolório, os seguintes elementos:

.o) outuoçÕo, pro'locolo e numeroçÕo;
b) juíificotivo do controioçõo;
c) termo de referêncio, devidomente oulorizodo

pelo ouloridode competente. contendo o objelo, o criiório de
oceitoçÕo do objelo. orçomenio delolhodo poro ovolioçÕo de
cuslos, definiçÕo dos málodos, estrolégio de suprimento,
cronogromô f isico-finonceiro, deverês do conlroiodo e contÍotonte,
procedimenlos de fiscolizoçÕo e gerenciomento; prozo de
execuÇôo e gorontio e sonções pelo inodimplemento;

d) indicoçÕo do recurso orÇomentório poro
cobrir o despeso;

e) oto de designoçÕo do comissÔo;
f) edilol numerodo êm ordem seriol onucl;
g) se preômbulo do ediiol contém o nome do

reportiçôo interessodo e de seu setor;
h) preômbulo do editol lndicondo o modolidÕdê

e o lipo do liciloçôo, bem como o regime de execuÇÕo (p/obros e
serviÇos);

i) preômbulo do editol mencionondo que o
liciioçÕo seró Íegido pelo legisloÇÕo perlinente;

j) preômbulo do edilol onotondo o locol, dio ê
horo poro recebimenlo dos envelopes de documentoÇôo e
proposto, bem como poro o início de oberturo dos envelopes;

k) indicoçôo do objeto do licitoçÕo, em
descriçôo sucinto e cloro;

l) indicoÇÕo do prozo e os condiÇões poro o
ossinoturo do controto ou retirodo dos inslrumenlos;

m) indicoÇÕo do prozo poro execuÇÕo do
conlroto ou entrêgo do objeto;

n) indicoçÕo dos sonçôes poro o coso de
inodimplêmento;

o) indicoÇõo do locol onde poderó ser
exominodo e odquirido o projelo bósico, e se hó projeto executivo
disponível no doto do publicoÇôo do editol e o locol onde poderó
ser exominodo e odquirido lp/obros e serviços);

p) indicoçôo dos condiÇôes poro poÍiicipoÇÕo
do licitoçõo;

q) indicoÇÕo do formo de opresentoÇôo dos
propostos;

r) indicoÇÕo do crilério poro julgomenio, com
disposições cloros e porômêtros objelivos; indicoçôo dos locois,
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PreÍêitrrra ill rrnicipal Je Itaittlbil

horórios e códigos de oces§o poro ÍoÍnecimenio de informoÇÕes

sobre o liciloçÕo oos inleressodos;
s) indicoÇõo dos critérios de oceiiobilidode dos

preÇos unilório e globol e indicoÇÕo dos condiÇÕes de pogomento'

No que respeilo à minuto controtuol. incumbe
oo porecisto pesquisor o conformidode dos seguinles itens:

o) condiÇões poro suo execuÇÔo, expÍessos em

clóusulos que definom os direitos, obrigoÇÕes e responsobilidodes

dos portes, em confoÍmidode com os iermos do liciloÇôo e do
proposto o que se vinculom, estobelecidos com clorezoê precisÕo;

b) regislro dos clÓusulos necessórios: t
| - o objeto e seus elementos corocterÍsticos;
ll - o regime de execuçÕo ou o formo de

fornecimento:
lll - o preÇo e os condiÇôes de pogomentÔ, os

cÍilérios. doto-bose ê periodicidode do reojustomênio de preços, os

crilérios de otuolizoçÕo monelÓrio entre o doto do odimplemento
dos obrigoÇões e o do efetivo pogomenlo;

lV - os prozos de início de etopos de exêcuÇÕo,

dê conclusÕo, de entrego, de observoÇÔo e dê recebimento
definitivo, cbnforme o coso;

V - o crédito pelo quol correró o despeso, com o

indicoÇôo do clossificoÇÔo funcionol progromÓtico e do categorio
econômico;

Vl - os gorontios oferêcidos poro osseguror suo

pleno execuÇÕo, quondo exigidos;
VII - os direilos e os responsobilidodes dos portes'

os penolidodes cobíveis e os volores dos mulÍos;
vlll - os cosos dê rescisÕo;
lX - o reconhecimento dos direitos do

AdminlstroÇôo, em coso de rescisõo odminisirotivo previsto no orl-

// deslo Let:
X - os condiçÓes de imporloÇÕo, o doto e o

toxo de cômbio poro conversÕo, quondo for o coso;
xl - Õ vinculoÇoo oo ediiol de liciloÇÕo ou oo

termo que o dispensou oú o inexigiu oo convile e o proposto do
licitonle vencedor;

Xll - o legisloçÔo oplicÓvel o execuÇÕo do
contÍolo e espêciolmênle oos cosos omissos:

Xlll - o obrigoçÕo do controtodo de monter'

duronte todo o execuçÕo dÕ controto. em compotibilidode com os

obrigoçôes por ele ossumidos, lodos os condiçÔes de hobilitoçÕo ê
quolificoÇÕo exigidos no liciloÇÕo;

XIV - clÓusulo que declore competente o foro

do sede do AdministroÇÕo poro dirimÍ quolquer questÕo conlrotuol'
solvo o dispbsto no § óo do ort.32 do Lei n.8.óóó193:

xV - A duroÇõo dos controtos odstÍito o vigêncio

dos respeclivos créditos orçomentóÍios, Íessolvodos os hipóteses
previsÍos no ort.57 do Lei n.8.óóól93.
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Prefeittrra Mtrnicipal Je Itaituha

' Considerondo que o ediio seguiu lodos os

coutelos recomendodos pelo Lei 10.520/2002, com oplicoçÕo
subsidiório do tei 8.óóól93;

Considerondo que o procedimento nÔo

opresenlo irreguloridodes que possom moculor o cerlome e que o
minuto do êdiiol segue os preceiios legois que regem o motério,

9p]149 pelo prossêguimento do processo licitotório em seus uLteriores

olos.

Sêguem choncelodos os minutos do Edilol e
conirolo oro exominodos.

Registro, por fim. que o onÓlise consignodo
nestê porecer se oteve Ôs queslÕes jurídicos obsêrvcdos no
ins'truÇÕo processuol e no editol, c'om seus qnexos, nos termos do
ort. lO, § l', do Lei n" 10.480/2002. clc a porógrofo Único do orl 38

do Lel n" 8.óóó193. NÔo se incluem no ômbiio de onÓlise deste
Procurodor os elementos lécnicos pertinentes oo ceriome, como
Õqueles de ordem finonceiro ou oÍÇomentório, cujo exotidôo
deveró ser verificodo pelos setores responsÓveis e ouioridodes
competentes do Prefeiluro Municipol de ltoitubo.

É o porecer, sub censuÍo.

AIEMISTOKHI.ES A. DE SOUSA
PROCURADOR JURíDICO MUNICIPAT

OABIPA N' 9964

Após o moniÍestoçÕo suprotronscrito, o comissôo de licitoçÔo
deu início à fose externo do certome (Arl. 4o incisos lo lV do Lei no

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

interessodos o opresentorem suos proposlos. Soliente-se que entre o
publicoÇÕo e o oberturo dos proposlos foro observodo o prozo mínimo de
08 (oito) dios úteis (4r1.4", V do Lei n" 10.520/02).

Em tempo o Editol do PregÕo Presenciol vem detolhondo o
Objeto, o Prozo de entrego, o fose de Proposto, Hobilitoçõo. iulgomenÍo e

onolise dos documentos, Julgomenio do Recurso, Documento oplicovel,
Obrigoções do Controtodo, e Disposições Gerois, ou sejo, denlro do
previsõo do Lei do Pregôo - Lei no 10.520102, bem como, omporodo pelo
Lei 8.óóó, tombém houve o publicoÇõo em locol pÚblico no quodro de
ovisos do Prefeituro Municipol de ltoitubo, poÍo goronÍir o publicidode dos

otos.
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Itoilubo - PA, 0ó de Abril de 2018.
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PreÍeitLua \4 Lrnicipal de Itâituba

No dio l9 de Abril de 2018 os 09h30min, horo designodo poro o
seleçÕo do proposto mois vonto.ioso, constotou-se o presenÇo do empreso
VIA BRASIL & VIAGENS TURTSMO LTDA poro credenciomento. O

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

Após lodos os foses. Íoi iulgodo opto VIA BRASIL & VIAGENS

TURISMO LTDA com o volor estimodo de RS'1.155.000,00 (um milhôo, cento
e cinquento e cinco mil reois). Poro o item colodo, veriÍicou-se o proposto

iniciol do proponente. Após lonces sucessivos, Íoi definido o moior
percentuol de desconto sobre o DU - Remuneroçõo cobrodo por ogêncio
de viogens/reposse o terceiros. Por fim, o pregoeiro odjudicou os itens o
empreso ocimo mencionodo.

RozÕo que neste momento o Assessor Jurídico emite o seu

Porecer Fovoróvel em lodos os olos do Processo de LicitoçÔo oté o
momenio proticodo, jó que forom observodos todos os procedimentos
poro osseguror o reguloridode e o legolidode de iodos os olos pelo
Comissõo. bem como, encominhodo oo SecÍetório Municipol de
Educoçôo poro que reolize Homologoçõo, preenchendo ossim os

requisiios do ort. 38 e incisos e do ort. 43 e incisos, ombos do Lei 8.óóó193 e

suos olteroções.

oit -PA,20 de Abril de 2018.

\<
ATEMI tES A. D o

PROCURADOR JURÍDICO UNI IPAL

oAB/PA N" 9.9
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Após tois orgumentos, e tendo em visto o estrito cumprimento
dos Leis no 10.520 e 8.666193, observodo todos os procedimentos poro
osseguror o reguloridode e o legolidode de todos os otos proticodos pelo

Comissõo no procedimenio, é nosso Porecer no sentido de que devo se

dor prosseguimento oo processo, homologondo-o e efetivondo o
controtoçõo dos licitonles vencedoros.

É o porecer, sub censurg. 
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