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F]S]"ADO D(I P,{RA

Prel'eitLrra Ní unicipal de ltnittrha

PARECER JURiDICO/2018/DICOM

PROCESSO LICITATÓRIO N'. 039/2OI8.SRP.

MODALIDADE _ PREGÀO PRESENCIAL

OBJETO _ AQUISIÇÁO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS PARA

ATENDER AS DEMÁNDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.

ASSUNTO _ PARECER CONCLUSIVO.

Para exame e parecer conclusivo deste Procurador, a Comissão Permanente de

Licitação submete o processo licitatório em destaque, versando sobre licitação pública na

modalidade Pregão Presencial, que Íem por objeto a adesão a ata de Registro de Preços para

aquisição de maieriais de construção e diversos para atender as demandas do Fundo Municipal de

gàu"uiao de ltaituba conforme condiçÕes, quantidades e especificaçÕes constantes do Termo de

Referência - Anexo I do Edital.

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

em atendimento ao parágrafo único do AÍtigo 38 da Lei no 8'666193' examinou e aprovou as

minutas de Edital e-Conirato, bem como. considerou regular o procedimento administrativo até

aquela ocasião, nos exatos terÍnos do parecer prévio transcrito:

PARECER JURíDICO/2OI S/DICOM

PREGÃO PnESENCIAt No - 039/2018'PP'

oBJETO - AAUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSÍRUçÃO E DIVERSOS

PARA ATENDEi AS DEMANDAS DO TUNDO MUNICIPAI DE

EDUCAÇÃO.

ASSUNTO . MINUIA DE EDITAT E CONTRATO.

I - RETAIóRIO
Submete-se o oprecioÇÕo o presente prÔcesso

reloiivo oo procedimento licilotório no modolidode PregÔo

Presenciol regi§kodo sob o n' 044/2018' cuio obieto consistê no

oquisiçôo de moteriois de construÇõo e diversos poro olendeÍ os

necesiidodes do Fundo Municipol de EducoÇÔo' conforme

especificoÇões do Termo de Referêncio - Anexo I do Editol'

otendendo oo disposto no Lei n' )0'520/2002'

Conslo no presenle certomê: solicitoçÕo de

despeso poro oquisiÇÕo de moteriois de conslruçõo e diversos poro

olender os nêcessidodes do Fundo Municipol de EducoÇôo;
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despocho do outoridode compeienle poro quê o selor
compelente providencie o pesquiso de preÇo e informe o
exisiêncio de recursos orÇomentórios; Juslificotivos do Secreiorio
Municipol de Educoçõo; co'toÇôo de preçosj despocho do
deporlomento de contobilidode informondo o dotoçôo
orÇomenlório disponível pqro otender o demondo; decloroçôo de
odequoÇÕo orÇomentório e finonceiro; ouloÍizoÇôo de oberturo de
processo licitotório; outuoçÕo do processo liciiolório; despocho de
encominhomento dos Õulos ô ossessorio jurídico poro onólise e
porecer: minuto do editol e onexos, bem como, minuio dô
conlrolo.

Ficou estobelecido no editol o menor preço por
ilem como criiério de julgomento, otendendo oo que dispõe o orl.
45 do Lei8.óóól93.

Relotodo o plei'lo possomos oo Porecer

II . OBJEIO DE ANATISE

Cumpre ocloror que o onólise neste porêcer se

restringe o verificoÇoo dos requisilos formois poro deflogroçÔo do
processo odminisirotivo licitoiório bem como do oprecioÇÔo do
minuto de edital ê seus onexos. Destoco-se que o onólise sêrÓ

resÍrito oos pontos jurídicos, êstondo excluÍdos quoisquer ospectos
técnicos, econômicos e/ou discricionÓrios.

III - PARECER

O ortigo 37, inciso XXI do ConsÍituiçÕo Federol
determino que os obros, serviÇos, compros e olienoçôes do
AdminislÍoÇôo Público serõo precedidos de licitoÇôo pÚblico que
ossegure iguoldodê de condiçÕes o lodos os concorrenles,
ressolvodos os cosos especificodos no legisloÇÕo.

A licitoÇõo configuro procedimento
odminislrotivo medion'le o quol o AdministroçÕo PÚblico seleciono o
proposto mois vonlo]oso, coroclerizondo-se como oto
odministrotivo formol, prolicodo pelo Geslor PÚblico, devendo ser
processodo em estrito conformidode com os princípios
es'lobelecidos no Constituiçõo Federol no legisloÇôo
infroconstitucionol.

No que se refêre o modoiidode liciiolório oro ern
onólise, vole ocloror que o Lei 10.520/2002 dispÔe que pregÕo é o
modolidode de licitoçÕo destinodo à oquisiçõo de bens e serviÇos

comuns. sendo estes considerodos, poro os fins e efeitos dêsto Lei,

Rodovia [ransamazônica c/ Rua Décrma. s/n. Anc\o ao Ginásio Municipal - Bela vista - cEP] 68 I 80-lxD - ITÀITUBA-PA

O presenle processo conslo o editol indicondo
os exigêncios constonies do ort. 40 do Lei 8.óóó193 c/c orl.4o do Lei
10.520120A2, bem como o documenloçõo que os interessodos
deverÕo opresenlor poro serem considerodos hobilitodos.
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como oqueles cujos podrôes de desempenho e quolidode possom
ser objetivomente definidos pelo editol, por meio de especificoções
usuois (ort. 1", porogrofo único).

O exome prévio do editol tem índole jurídico-
formol ê consisle, vio de regro, em verificor nos outos, no estodo em
que se encontro o procedimento licitolório, os seguintes elemenlos:

o) ouluoÇôo, protocolo e numeroçÕoi
b) iustificolivo do conlroloÇÔo;
c) termo de refêÍêncio, devidomente oulorizodo

pelo outoridode competenle, coniendo o objeto, o crilério de
ocêitoçÕo do objeto, oÍÇomento detolhodo poro ovolioçôo de
custos, definiÇÕo dos métodos. estrotégio de suprimenlo.
cronogromo f ísico-finonceiro, deveres do conirotodo e conlrotonte,
procedimenlos de fiscolizoçôo e gerenciomento; prozo de
execuÇôo ê gorontio e sonÇões pelo inodimplemento;

d) indicoçôo do rêcurso orçomenlÓrio poro
cobriÍ o despeso;

e) olo de designoÇôo do comissoo;
f) editol numeÍodo em ordem seriol onuol;
g) se preÔmbulo do editol conlém o nome do

reportiÇôo interessodo e de seu se'lor;
h) preômbulo do editol indicondo o modolidode

e o lipo do licitoÇÕo, bem como o regime de execuÇÔo lplobros e
serviÇos);

i) preômbulo do editol mêncionondo que o
licitoÇôo seró regido pelo lêgisloçôo perlinenle;

j) preÔmbulo do editol onoiondo o locol, dio e
horo poro recebimento dos envelopes de documenloÇÕo e
pÍoposlo, bem como poro o início de oberturo dos envelopes;

k) indicoÇÕo do objelo do licitoÇôô, em
dêscriçÕo sucinto e cloro;

l} indicoçÔo do prozo e os condiÇÕes poro o
ossinoturo do conlroto ou relirodo dos instrumenlos;

m) indicoÇôo do prozo poro êxecuÇÕo do
controto ou êntrego do obieto:

n) indicoÇoo dos sonçÕes poro o coso de
inodimplemento;

o) indicoÇóo do locol onde poderó ser

exominodo e odquirido o projeio bósico. e se hó projeto execulivo
disponÍvel no doio do publicoÇôo do editol e o iocol onde pôdeÍÓ
ser exominodo e odquirido (p/obros ê serviÇos):

p) indicoÇÔo dos cond;ções poro porlicipoçÔo
do licitoçôo;

qJ indicoçôo do formo de opresenloçôo dos
proposlos;

r) indicoçÔo do critério paro iulgomento, corn
disposiÇÕes cloros e porômelÍos objetivos; indicoçôo dos locois,
horórios e códigos de ocesso poro foÍnêcimento de informoções
sobre o r;citoçôo oos i.)teressodos;

s) indicoÇÕo dos critérios de oceitobilidode dos

preÇos unitÓrio e globol e indicoÇôo dos condiçõês de pogomenlo.
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No que respeilo à minuto controtuol, incumbe

oo porecis'lo pesquisor o conformidode dos seguintes ilens:
o) condiÇôes poro suo execuçõo, expressos em

clóusulos que dêfinom os direitos, obrigoÇÕes e rêspon§obilidodes

dos portês, em conformidode com os termos do licitoçõo ê do
proposto o que se vinculom, estobelecidos com clorezo e precisõo;

b) Íegistro dos clóusulos necessÓrios:
| - o obieto ê seus êlêmentos coroclerÍsticos;
ll - o regime de execuÇÕo ou o formo de

fornecimenio;
lll - o preÇo e os condições de pogomento, os

critérios, doio-bose e periodicidode do reojustomento de preços, os

crilérios de otuolizoçoô monetÓrio entre o doto do odimplemenlo
dos obrigoçôes e o do efetivo pogomenlo;

lV - os prozos de início de etopos de execuçõo,
de conclusÕo, de êntrego, de ob§ervoÇoo e de recebimenlo
defini'tivo, conforme o coso;

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

indicoÇõo do clossificoçõo funcionol progromólico e do colegorio
econômico;

Vl - os gorontios oferecidos poro osseguÍor suo

pleno execuçôo, quondo exigidos;
Vll - os direilos e os responsobilidodes dos portes'

os penolidodes cobiveis e os volores dos multos;
Vlll - o§ cosos de rescisõo;
lX - o reconhecimento dos direitos do

Adminiíroçôo, em coso de resci§Õo odministrolivo previsto no orl-

77 desto Lei:
x - os condiÇÔês de importoÇôo, o dolo e o

toxo dê cÔmbrio poro conversôo, quondo for o coso;
Xl - o vinculoÇÔo oo editol de licitoÇÕo ou oo

termo que o dispensou ou o inexigiu, oo conviie e à proposlo do
licitonte vencedor;

xll - o legisloÇÔo oplicÓvel o execuÇôo do

conlÍoio e especiolmenie oos cosos omissos:
xlll - o obrigoÇÕo do controtodo de monieÍ'

duronte lodo o execuçÔo do controio, em compotlbilidodê com os

obrigoÇões por ele ossumidos, todos os condiÇÕes de hobilitoÇoo e

quolificoÇÕo exigidos no licitoçÕo;
XIV - clóusulo que declore competente o foro

do sede do AdministroÇõo poro dirimir quolquer questõo controtuol'

solvo o disposto no § óo do ort.32 do Lei n.8.óóó193;
iv - e duroçõo dos controtos odstrito à vigêncio

dos rêspêctivos crédilos orÇomenlÓrio§, ressolvodos os hipóteses

previslos no orl.57 do Lei n.8.óóó193.

Considêrondo que o editol sêguiu todos os

coulelos Íecomendodos pêlo Lei 10.520/2002, com oplicoçôo
subsidióÍio do Lei 8.óóól93;
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PreÍ!itura lvlunicipal .le Itâituba

Regislro. por fim, que o onÓlisê consignodo
neste porêcer se oteve às queslÔes jurídicos observodos no
inslruçôo processuol e no edilol, com seus onexos, nos termos do
ort. l0, § 1'. do Lei n" 10.480/2002, c/c o porógrofo Único do ort. 38

do Lei no 8-óóó193. NÔô se incluem no ômbilo de onólise deste
Procurodor os elemenlos técnicos perlinentes oo cerlome, como
oqueles de ordem finonceiro ou orçomenlório, cujo exotidôo
deveró ser verificodo pelos sêtores responsóveis e outÕridodes
compêtenies do Prefêituro Municipol de ltoitubo.

É o porecer, sub censuro.

lloiiubo - PA, ló de Abril de 2018

ATEMISTOKHI.ES A. DE SOUSA
PROCURADOR JURíOtCO tr,tUtltCtpAt

oA8/PA No 9?64

Após a manifestação supratranscrita, a comissão de licitação deu início à tàse extema

do certame (Art.4'incisos la IV da Lei n" 10.520/02) e providenciou a publicação do Edital.

convocando os interessados a apresentarem Suas propostÍ§. 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 no

10.520/02).

Em tempo o Edital do Pregão Presencial vem detalhando o Objeto. o Prazo de entrega-

a lase de Proposta, Habilitação, julgamento e analise dos documentos. Julgamento do Recurso,

Documento aplicável. Obrigações da Contratada, e Disposições Gerais. ou seia. 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. parâ garantir a

publicidade dos atos.

No dia 03 de Maio de 2018 às 09h30min, hora designada para a seleção da proposta

rnais vantajosa. constatou-se a presença das empresas A DE A PRADO COMERCIO EIRELI -
t]PP. I- DA C CORREIA _ EPP. J S FELIX COMERCIO _ ME. BARBOSA DA SILVA
COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME. L COMES DA SILVA COMERCIO ME.
,TERILENE 

SIMOES AGUIAR _ ME C SHOPING DA CONSTRUÇÀO EIRELI - ME PATA

crcdenciamentO. Os represenlântes das empresas entregaram as propostas em envelope lacrado para

ser aberto e conferido segundo as exigências do Edital.
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Considerondo que o procedimento nÔo
opresento irreguloridodes que possom moculor o côrtome e que o
minuto do edilol segue os preceilos legois que regem o molério,
gplhg pelo prosseguimenlo do processo licitotório êm seus ulteriores
olos-

Seguem choncelodos os minutos do Editol e
Controto oro exominodos.
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AComissâopassouparaafasedelanceseporúltinroparaatàsedehabilitaçào.
-julgando aptas A DE A PRADO COMÉRCIO EIRELI - EPP, com yalor total de RS-

i.tlt.ftt,oO (um milhão, cento e quarenta e um mil, trezentos e dezoito reais), L DA C
CORREIA - EPP, com vâlor totâl tle RS-1.808.438,20 (um milhão, oitocentos e oito mil'

quatrocentos e trintâ e oito reais e vinte centavos), J S FELIX COMERCIO - ME' com valor

total de R$-946.979,80 (novecentos e quârentâ e seis mil, novecentos € sctenta e noYe reais e

oitentâcentâvos)'BARB0SADASILVACOMERCIODEMADEIRASLTDA-ME,com
vâlor totâl de R$-651.419,00 (seiscentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e dezenor-e reais),

L GOMES DA SILVA COMERCIO - ME, com vâlor total de R$-834.293,20 (oitocentos e

trinta e quatro mil, tluzentos e noventâ e três reais e vinte centâvos), TERILENtr SIMOES

AGUIAR _ ME, com valor total de R}223.140,00 (duzentos e vinte e três mil, cento e

quârenta reais) e SHOPING DA CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, com vâlor totâl de RS-

í.OAO.ASZ,OO (um milhão oitenta mil e oitocentos e cinquenta e dois reais)'

Para cada item cotado verificou-se a proposta inicial dos proponentes Após lances

sucessivos. fili definido o menor preço unitário- Não houve impetração de recurso' Por fim' o

pregoeiro adjudicou os itens as vencedoras do certame

Razão que neste momento o Assessor Jurídico emite o seu Pareccr Favorável em todos

()s atos do Processo de Licitação até o momento praticado. já que foram observados todos os

procerJimentos pâra assegurar a regularidade e a legalidade de todos os âtos pela comissão, benr

como. encaminhada ao Secretário Municipal de Educação para que realize Homologação'

preenchendo assim os requisitos do art. 38 e incisos c do art.43 e incisos. ambos da Lei 8.666/93 e

suas alterações.

REPt,'BLICA Í:ED[RAI'IVA DO BRASIT
ESI'ADO DO PAI{A

Preféitura ll'lunicipal de ltaittrha

Após tais argumentos, e tendo em vista o esffito cumprimento das Leis no 10520 e

8.666/93- observado todos os procedimentos para Í§segurar a regularidade e a legalidade de todos

os atos praticados pela Comissão no procedimento, é nosso Parecer no sentido de que deva se dar

prosseguinrento ao processo. homologando-o e eÍêtir and lação das licitantes vencedorasac

E o parecer, s censura.

ÀTEM

ba - PA. 07 de Maio de 201 8.
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