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PARECER JURíDrCO/2Or 8/DTCOM

PROCESSO I.ICIIAIóRIO . MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N" O5O/20IB

OBJETO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MAQUINAS PESADAS

PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Concluído o SessÕo do Pregôo Presenciol,.o §rocedimento liciiotório foi
encominhodo o esto ossessorio jurídicq poro emissôo de porecer jurídico
conclusivo.

Anles, porém, é necessório frisor que, em momento onterior, esto
ossessorio jurídico, em olêndimenlo oo porógrofo Único do Artlgo 38 do Lei n'
8.666/93, exominou e opÍovou os minutos de Editol e Conlroto. bem como,
considerou regulor o procedimento odminislrotivo oté oquelo ocosiÕo, nos exotos
iermos do porecer prévio tronscrilo:

PARECER J URIDICO 20I8. PMIÍB

ptocEsso uctrlrórto - MoDALTDADE pREGÀo PRESENC AL

N" 050/20 t8

OSJETO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM

vÁeuNes prsnoes PARA supRtp A NECESS]DADE DA
SÊCRETARIA DE INFRAESÍRUÍURA,

ASSUNÍO . MINUTA DE EDLTAT

Submele se o oprecioÇôo o presenie processo relotivo oo
píocedimenlo licitotório no modolidode PregÔo Presenciol
regislrodo sob o n" 050/20-i8, cujo objeto é o ÀQU 5lÇAO DE

PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM MAOUINAS PESADAS PARA

SUPR|R A NECÊSSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,

conforme especificoÇÕes do lermo de Referêncio,
otendendo oo dlsposio no Lei n' 10.52412002.

Conslo no presente cerlome: soliciloçoo de despesos dq
Secreiqrio Municipol de lníroesiruluro: JustiÍicotivo; Soliciloçôa
de CotoÇôo de Preço; SolicitoÇôo de despeso solícilondo
pesquiso de preÇo e existêncio de recursos oíçomeniórios:
despocho do deportomenio de conlobilidode inlormondo o
doioçõo oíçomentório disponível poío oiender o demondo:
DecloroÇõo de odequoÇoo OrçomenÍório e Finonceiro;
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ASSUNIO - PARECER CONCLUSIVO.
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Portorio de desígnoçôo de pregoeiro ê memtros; oulorizoÇÔo
de oberturo de processo licitoiório; outuoÇôo do processo
licitoiório: despocho de encominhomenlo dos oulos ô
ossessorio jurídico poro onólise e porecer; minulo de conlrolo,
minuto do edilol.

Aquiesceu o ouioridode do Poder Executivo Municipoi
ocerco do deÍlogroÇõo do procedimento licitolório.

Ficou estobelecido no edilol o menor preÇo por item como
criiério de julgomenlo, otendendo oo qLre dispõe o orl.45 do
Lei8.óóól93.

O presente processo consio o editol indicondo os ex]gêncios
consionies do orl. 40 do Lei 8.óóó193 c/c orl. 4o do Lei

10.52A12ctr)2, bem como o documentoÇÔo que os

interessodos deveíÔo opresenlor poro serem consideÍodos
hobilitodos.

Reloiodo o pleiio possomos qo Porecer

II . OBJEÍO OE ANATISE

Cumpre qcloror que o onóLise neste porecer se reslringe o
veÍificoçõo dos requisitos Íormois poro deÍlogroÇõo do
processo odminislrotivo licitolório bem como do qprecioçÕo

do rninulo de edilol e seus onexos. De5loco-se que o onólise
seró restrilo qos ponlos iurÍdico§, esiondo excluidos quqisquer
ospecios iácnicos, econôrnicos e/ou discricionórios.

III - PARECER

O qrtigo 37, inciso XXI do ConstituiÇõo Êederol delermino que
os obros, serviÇos, compíqs e olienoçõês do Adminislroçõo
Público serôo precedidos dê icitoÇôo pÚblico quê ossegure
iguoidode de condíÇões o todos os conconenles, ressolvodos
os cosos especiíicodos no legisioçõo.

A lícitoçõo conliguro procedimenio odministrotivo medionte
o quol o Adminisiroçõo Públicq seleciono o proposto mo;s
voniojoso, corocieÍizondo-se como olo odminislÍolivo formol,
proiicodo pelo Geíor Público, devendo ser processodo em
estrilo conformidode com os princípios eslobelecidos no
Conslituiçôo Federol no legisloçõo infÍoconsÍíiucíonol.

No que se refere o modolidqde licilotórlo oro em onólise, vole
ocloÍoÍ oue o Lei 10.520/2002 dispôe que pregõo é q
rnodolidode dê licitoÇôo destinodo ô oquisiçõo de bens e
serviços comuns, sendo esles considerodos, poro os Íins e
eieilos desto Lei, como oqueles cujos podrões de
desempenho e quolidode possom ser objetivomenle
definidos pelo editol. por meio de especiÍicoçôes usuois (ori.
I', porogroÍo único),

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

coulêlos
oplicoçôo

Rodorra Transamazônica c/ Rua Décima. yn. AneÍo âo Cinasro Municipal - Bela Visla Ctjp:69 lS0,um- lTAlIUllA-pA R



REPUBLICA I]I]DERAI-IVA DO t]RASlI
F-SI ,ADO D(l PARÁ

Preíeitura N'lunicipirl de Itaituha

I- Detiniçoo do objelo de Íormo cloro e sucinlo;
ll- Locol o ser retirodo o ediiol;
lll- Locol, doio e horório poro okr,erluro do sessÔo;
lV - CondiÇões poro porlicipoçõo:
V - Criiérios poro lulgomenlo:
Vl - Condiçôes de pogomento;
V l- Prozo e condiÇôes poro ossinoluro do conlrolo;
vlll- SonÇões poro o coso de inodimplemento;
lX - EspeciÍicoÇões e peculioridodes do icitoçÕo.

Considerondo que oté enlõo o procedi.nenlo nÔo opresento
ineguloridodes que possom moculor o certome e que o
minulo do editol sgguern os preceilos legois que regem o
moíério, opino pelo prosseguimenÍo do processo licitotório
em seus ullerioÍes otos.

E o porecer, sub censuro

lTAlÍUBA P4,22 de Moio de 2018.

Atemirtokhles A. de Souso
Procurodor Jurídico Municipol
OAB/PA n" 9.16'l

Após o monifestoÇÕo suprotronscrilo, o comissõo de licitoçôo deu
início à fose exlerno do cerlome (Art. 4" incisos I o lV do Lei n" 10.520/02) e
providenciou o publicoçÕo do Editol. convocondo os interessodos o
opresenlorem suos propostos. Solienle-se que entre o publícoçÕo e o oberturo
dos propostos foro observodo o prozo mínimo de 08 (oíto) dios Úteis (Art. 4', V do
Lei n" 10.520/02).

Em lempo o Edilol do Pregôo Presenciol vem delolhondo o Objeto, o
Prozo de enlrego, o fose de ProposÍo, Hobili'loçõo, julgomenlo e onolise dos
documenlos, Julgomento do Recurso, Documento oplicóvel. Obrigoções do
Controtodo, e Disposições Gerois, ou sejo, dentro do previsÕo do Lei do PregÕo -

Lei n' 10.520/02, bem como, omporodo pelo Lei 8.óóó, tombém houve o
publicoçôo em locol público no quodro de ovisos do Prefeituro Municipol de
lÍoitubo, poro gorontir o publicidode dos otos.

No dio 8 de junho de 2018 às 09h30min, horo desígnodo poro o
seleçõo do proposlo mois vontojoso, conslolou-se o presenÇo dos empresos VCR
COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATROR LIDA - EPP e RECH IMPORTADORA E

DISTRIBUIDORA S/A poro credenciomento. Os representonÍes dos empresos
entregorom os pÍoposlos em envelope locrodo poro ser oberto e conferido
segundo os exigêncios do Editol.

Rodovia Transamazônicâ c/ Rua nécima. ín. Anero ao cinàsio Municapal - Beta vistr - cEp 6E t80-000 - ITAITUBA-PA



REPI",]BLICA I:ED[RA1 IVA DO BRASIL
I-,S1'A I)'] D() PARÁ

Prefeilura lvl rrnicip,il rle Itaituha

A comissôo possou poro o fose de lonces e por Último poro o fose de
hobilitoçõo, julgondo optos VCR COMERCIO DE PEÇAS PARA TRAIROR LTDA - EPP,

com volor lolol de RS-341.127,00 {trezentos e quorenlo e um mil, cento e vinte e
sele reois) e RECH IMPORTADORA E DISIRIBUIDORA S/4. com volor totol de R§'

I54.912,00 {cento e cinquento e quolro mil, novecenlos e doze reois). Poro codo
item cotodo verificou-se o proposto iniciol dos proponenles. Apos lonces
sucessivos, foi definido o menor preÇo uni'torio. Nõo houve impetroÇÕo de recurso.
Por fim, o pregoeiro odjudicou os itens os empresos vencedoros do certome.

Rozõo que nesle momenlo o Assessor Jurídlco emile o seu Porecer
Fovoróvel em todos os otos do Processo de Licitoçôo oté o momenlo proticodo,
jó que forom observodos iodos os procedimenlos poro osseguror o reguloridode
e o legolidode de todos os otos pelo Comissôo, bem como, encominhodo oo
Prefeilo Municipol poro que reolize Homologoçõo, preenchendo ossim os

requísitos do orl.38 e incisos e do ort. 43 e incisos, ombos do Lei 8.óóó193 e suos

olteroÇões.

É o porecer, sub censuro

OKHT
PROCURA MU CIPAL

B/PA N" 9.9ó4
R

A.DES
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Após tois orgumentos, e lendo em visto o estrito cumprimento dos Leis

n' 10.520 e 8.6ó6193, observodo todos os procedimentos poro osseguror o
reguloridode e o legolidode de lodos os otos proticodos pelo Comissõo no
procedimento, é nosso Porecer no senlido de que devo se dor prosseguimenio
oo processo, homologondo-o e efelivondo o controtoÇÕo dos licitontes
vencedoros.

\Oo 
- PA, 08 de junho de 2018.
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