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PARECER J URiDICOi 2OI8/DICoNI

PRECÃO PRESENCIAL N' - 038/20I8-PP.

OBJETO _ AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER AS I)EMANDAS DO

MUNICÍPIO DE ITAITUBA E FUNDOS MUNICIPAIS.

ASSUNTO _ PARECER CONCLUSIVO.
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Submete-se a àpreciaçào o presente fÍocesso rclatr\o ro proccdnncntL)

licitrtório ná modahddde Pregào Prescncral regr:irado sob o n" l)-lit/lí)I8.
cujo objelo consrsle nâ aqursição de crrrtnlo ntrr.r .llcnd.r .rs (l.nrurldirs do

Munic,pro de Ilâituba e I'undos Munr0lpàis. !(nrlbrrn('e§F-crl;caça)cs do

Termo de Reitrência - Ane\o 1 do l:ürtal. atcn\lürdo ao dispo\b na t ei n"

t0.520/2ml

Cônsta no prcscnte ccnanrc solrcruçtio d. Ll.\perir pnÍa r,qLttstçrio dc

c,menlo pâra relorma nos CRAS e Selore5 drr SclretaÍin lrlunrcipul de

Assrstêncla Soria,. âlendcndo a dcnland,r Jo Fundo Nlurrrcrpal de

Assrstêncla Socral. bem como aqrrsrçr'lo dd clmelllo par! illclJcÍ âs

demândas do fundo Municrpsl dc Sâúdc Fu J(, N'lrrrrclÍ,âl d. I duc.tçào.

Secretâriâ de lnlÍaeslruiurir. despacho Jo Prclsrl(t \lLtnrcrpal p.r.r quc o

setor comp€tenrc pro\idenclc a pesqurw de prcç,' e rnlonnc .l (\lslóllcla dc

recursos orçanreoúnos: colaçào de píc§os: dc\lücho do dep3turlrclrlo dc

conlabildâde intbrmando â dotação orçanrenurr,r Jr\ponr\al p.rrr rlelrdcr â

demand.r. drl(laraçào de a.jcqursào orç.rrrrertt.r' r c l'''anii(rÍr. .,trl,rÍ,/rç:rr\

de abertura de processo hcitalórnr. ruluaçil(' d(r processo lrcllJl()rlo.

despacho de cncaminhamento dos ,utos :l assestorla lllÍidlcâ pilra rrririlse e
parecer: minuta do edital a !ne\os- hcm como- nrrrrulr do contrxt()
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Concluída a Sessão do Pregão Presencial- o procedinrento licitatório lbi encaminhado a

esta assessoria jurídica para ernissão de parecer juridico conclusivo.

Antes, porém. é necessáriô frisar que. em [lomento anterior. eslr lsressoria jurÍdica.

em atendimento ao parágrafo único do Artigo 38 da Lei no 8.666/93. exanlinou e aprovou as

minutas de Edital e Contrato. bem como. considerou regular o procedimento administr-ativo até

aquela ocasião, nos exaÍos terÍnos do pareder prévio transcrito:
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I'reÍiitrrra Mrrnicipal de ItâitLrha

Frcou eslabelecrdo no cdltal o menor ficço tor rlcnr como .Íll§Ílo dc

lulgamenlo. ltendendo ao qu§ dr§pal. o.rrt lj l-cr S 66ó/qi

O preseÍte p.*esso cônstâ o edilal i,rdrc.rndo.l\ e\lgincias c.)nstuntes do

aÍ 40 dâ L-ci 8.666/gi c/c aí '1" da l-ci ll) i:l)'l()02 hem.omo a

documenlaçào que os intercssàdos de\erào aprcselrlar lnru serem

considerados habililados.

Rclaudo o pL.rIo p.rss.rrrros ao l'rrcccr

- OBJll rO DE .\\\l-lsE

Cumprc aclârar que a ânálrse neste parccor sc restrnlgc â leÍllicrçào dos

requisitos lonnâs pâra dellagraÇio do flroccs\o rdnrrnrstràti\o licitàtório
bcm como dà apreciação dâ mrnula de edlt3l c '.us 

:rnc\os Dcslircâ-sc quc

à ânálise serà restnla âos ponlos.iundrcos. §nrndo c\chrd.,s qu.rrsquer

aspectos lécnicos- econômicos e/ou discrtctonarnrs

III P \RE( ER

O artrgo 37. rnciso xxl dà Constrturçào l:eder.ll dclermrna qur'u\ obras

serviços. compras e âlienaç(les dü 
^dmrnrstrâçli(, 

Puhlrcn scÍ:i,) nrcc.'drdâs
dc licirâção publica que ass.gure igual,.jar.Je Je condções ! l(üos os

conco.rentes. ressal\ados os casos especrl-rcndo\ Llü lcgrtlaçào

A licitaçáo conligurâ proccd;m.nLo âdnririslrrti!o medianl. o qual a

Adminrsraçào Pública seleciona a proporta rnar' ranlul()sâ. caracltrrzandc
se como alo admlnlsratrto loÍnral. prâucildo p.lo Cc\tor Puhlr.o. dc\endo

ser proccssâdo em estrita conloÍmldade §orn os prlncrplos estabclocldos na

Constituição Feder.l nâ legislaçilo intiacurstÍuerorul

No que se rer'ere ã modalidade licnâlorra oÍa enr inairse. \rle rclaÍaÍ qu§ à

Lci I0 5201001 dispôe que preSào Ê a ntodahd.rJc dc lrcrlação dcslrrrada a

aquisrçào de bens e serviços corÍuns. sando eslcs collslderddos Írirr os lins

c cli:ilos desh Lei. como âqrclcs clltos pudÍÔcr Jc dtsempenho e quahdade

possâm ser objetivamenle del'inrdos pelo edrral. por mclo de esnccrlrcaçôcs

usuais (aí. l'. paragrafo ünico)

O exame prélro do editâl len indole luíidico-LÍnr.rl . con'rslc. \ia dc

regm. em verilicar nos autos. no eslâdo cm quc \e enconra o pÍoccdrmenlo

licilatório. os seguintes elementos:
à) autuâçilo. pÍotocolo e nurneraçáo-

b) justilicali\a da contratação:

c) termo de rclêréncia. delidamente âutorrTado pela aul(rndsde coml^_tenle-

conlendo o objelo, o criterio de âcerlaçio do ohlelo. orçamenlo dctalhado

para avaliâção de cu§los. deÍiniÇào dos nttodos e§trirtacia dc §.rpíimen1o.

cronogmmâ fisico-financeiro. dereres do conlrirlildo e conlralântc.
procedimenlos de fisca|zâçâo e gerencrament.r. lÍazo de c\ccuÇâo c

. garanlia e sanções pelo rnâdimplemento-

d) indicâção do recurso orÇâmentario P.rra cobrrÍ a dcspcsâ.

c) ato de designaçáo da comissào:
1) editâl numerado em oÍdem serialânual:
g) se preâmbulo do edilâl contém o nome da rcprírçà() lnteressàdà c de seu

h) preàmbulo do edilal indicando a m(úrlrd3d. e o lrÍ$ da U(r{âçio. bern

como o regime de execução (p/ohras e seÍ\ rços).

i) preâmbulo do edital mencionando que a lrcrtrçio serà reg a pela

legislaçào pertin€nte,

t) preâmbulo do edital anolando o locul. drâ e hora pirra recelrrrlr.nlo dos

envelopes dc documentação e proposta. bcrn corlrr) pllrr o lnici.) dc irhcíuru
dos envelopesl
k) indicaçào do objeto da Iicilação. em descnçâo slrcrftll e clârn
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l) rndicaçâo do prazo e as condções prra ã Jssrrluturâ Jo conlrnl() ou

relrrâda dos urslrumentos.
m) rndicâção do prazo para e\tc!çlo do.oDtÍal(i (Ju (nlÍegr do oblel(r.

n) nldicaçào Jas sançôes pârü o caso de rnidimfi.nrcnlo:
o) rndicaçào do local onde podera scr c\aminndo c adqurírdo o pÍolelo

básrco. e se hr prqeto e\ecuti\o disporri\cl nâ.lnl3 da publlcürio do edrlal

e o local onde podeai scí e\âmnrado e adqurndo i f'ohras c 5cr\ rços).

p) indicnção dus condiçôes para pâírcipr.lçiio da §rtuçào.

q) rndicâçào dô torma de aprcscnlaçào das pÍopo\tas-

r) rndicâção do crilerio para iulgamcnto. !o drsposlçôc\ cln.as e

parâmetros objctivosr indicaçào dos loc,rrs. horrrr(» e códr-loi dc xccsso

paru lomecimenlo de intbnnaç(tos sobrc r licrtâ._.ilr aos rntcrcssados.

s) rndicaÇão dos critérios de acetlabildrdc do\ prcços unrtàno e global c

indrcaçào das condrÇões de pagrrntnto

No que íespeita à minuu conEâluâI. lncumbc uo pareci§lir pcsqüi§ar â

conformidade dos seguintes itens

a) condiçôes pam sua execuçâo- expressls cnr clüusulas quc dellnam os

direitos. obrigações e responsabilidades das partcs. em cont'oÍrn;dade corn

os termo: da licitaçào e dâ proposta a quc 5. \ rnculam. eslab{lccid,rs com

clareza e precisão:

b) registro das cláusulâs necessárlâs:

I -oobj€toe seus€lementoscaracleristlcos.
ll - o regime de execução ou a I'oflna de lôrnecrnlcnkr.
lll - o pÍeço e as condiÇões de pagâmenlo. os criÉrhs. dâtâ-base e

perlodicidade do reajustâmento de prcços_ o' cnténos de âluâlrzaçâo

Ínoneúria entre a data do âdrmplem€nlo das ohrrgàções c Lr do elêli\o
paSamento:
iV - os prazos de inicio de eiâpâs de c\ecução. J,r conclusào. de enircgà- de

obserrâçâo t de recebimenlo delinili\ o conlorrllc o caso:

V - o crédib pelo qual correra a despesa. com .r rndrcàção üa elassrllcação

tirncronal pr()gramátrca e da calcgoac c.(,rrórni(.r.
Vl - as gêrantias oferecidas pâra essegurâ. sux pl.na e\ecuçào. quando

exigidas:
Vll - os dirertos e as responsâbilrdades drs pâncs. às penalidadcs cabivers e

os \aloÍes das multas:
Vlll - os casos de rescrsào:
IX - o reconhecimenlo dos direilos da 

^dmmisLraçào- 
em cas(, de Í.§crsào

administÍatr!à pre\'isla no ân 77 desta Lcr:

X'âs condrções de imponâção. a data ('a ta\a Jc càmbro parLr con\ersào

quando 1'or o câsoi
xl - a vinculaçâo ao edrtal de licitaçâo o{ ao lcnrro que â drsFensou ou a

inexigiu- ao convite e á proposÉ do licttxnle lencedor:

Xll'a legislaçâo aplicável à execuçâo do conlÍalo e especi]lmellc aos

XIll - a obrigâção do côntratado de mânter. dLrrilnle toda a t\ecuçao do

conlrato, em compatrbilidâde com as obÍrgâçôer Íx|r ele assum,Jas- t(üas as

condições dc habilitação e qualilicação c\rgidas rü lic1laçâ().

XIV - cláusula que declare comPetenle o foÍo dà s.de dtr AdminrslraÇão

pâÍa dirimir qualqueí questâo contratual. salto o drsposto no .s (Jo do irí lf
dà t€i n. 8.6óól9li
XV - A duraçào dos conlralos adstrrta à tigêncrr dos respeclrros crcdios
orçamentarios. ressalladas âs hipóieses pre\r\tJs no arl 57 da l-cl n

8.ó66193.

Considerando que o edrtâl se8uiu todas âs caulch§ recornendrdas p§lâ Lei

I0 5f0/200?. com âplicaçào subsidiâria dc Lei I ír6f!,9i.

Consrderando quc o procedtmento nào âpr(se»ta rrregulatidadcs que

possâm maculâr o ceíame e que a mnuÉ dt' cdrlal s€gtl!' rrs pÍecellos

legais que rcgem a marétÂ. 92i!9 pclo pr\'\seguimento ,lo procesm

licitãtório em seus ulteÍiores atos
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Prefêitura l\'lunicipal de ItâiÍuha

Seguem chanceladas as rninrtâs do tidiul . Conuirlo or c\irmr lJJa\

Regrstro. por llm- que â ânálise consrgnudâ ncsle pilrccer tc atelc !s
questões jundrcas obsenadns na rnslruçào proc..sual e no sdtl.rl. corÍ scu\
âne\os. nos lcnnos do arl. l(). § 1". da l-r'r n" Irrls{rill)()l clc o l]llrugrr,i)
únrco do an l8 da Lei n" tl6ó6/9i Nào Jc rr(lüc no irnbrl(' dc rnalr\e
desle Procurndor os elema,rtos lecDicos F_rlLncDlc\ ao cerlârnc- corlro

âqueles de oÍdem tllranccrra ou orçanrcndria cut:r e\ tidio Jc\cra s.r
veíficada t^_los seiores Íesponsâ\ers c àtrt'rldides comDal!'nlcs da

Preleitura Munlcipâl de llaituba.

E o pareccr. sub ccnsura

llaúubâ - P^. rrq dc abril dc llllS

\Tr:\ltsToKHl.Ls \. l)l.l sot s \
PR(x t R \lx)R,tt RiDI( o \|l \t( '\L
o.\lt/P.\ \" 996.1

Após a manifestação supratranscritq a comissão de licitaçào deu início à fasc externa

do certame (Art. 4" incisos I a tV da Lei n' 10.520/02) e providenciou a pLrblicaçào do Edital.

convocando os interessados a apresentarem suas propostas. Saliente-se que enlre a publicaçào e a

abertura das propostas fora observado o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis (Art. 4'. V da Lei n'
t0.520t02).

Em tempo o Edital do Pregão Presencial vem detalhando o Obieto. o Prazo dc entrega.

a fase de Proposta- Habilitação. julgamento e analise dos documentos. Julgarnento do Recurso.

Documento aplicável, Obrigações da Contratada, e Disposições Gerais. ou seja. dentro da previsào

da Lei do Pregão - Lei n" 10.520/02. bem como, amparada pela Lci 8.666. tarlbém houve a

publicação em local público no quadro de avisos da Preleitura Municipal de ltaitLrba. para grrantir a

publicidade dos atos.

No dia 26 de abril de 2018 às 09h30min. hora designada para a seleção da Proposta
mais vantajosa, constatou-se apenas a ptesença da empresa L DA C CORREIA - [:PP para

credenciamento. O representante da empresa entregou a proposta eÍt.l envelope lacrado para ser

aberto e conferido segundo as exigências do Edital.

A comissão passou para a fase de lances e por írltimo para a lirse dc habilitação.
julgando apta L DA C CORRtrlA - f,PP com valor total de RS-,1.014.000,00 (quatro milhÔes e

quatorze reais). Para cada item cotado veriÍicou-se a proposta inicial do proporrente. Aptis larrces

sucessivos, foi definido o menor preço unitário. Nào houve impetraçào de recut'so. Na análise da

autenticidade das ceÍtidões, constatou-se que a Certidão Negativa de Débitos ltlunicipal da etnpresa

L DA CORREIA - EP estava vencida, sendo concedido o prazo de 5 (cinco) tlias para apresentar

nova certidão sem restrição. Por fim. com a apresentação da declaração dentro do respectivo prazo.

na qual consta que a empresa está quite com os tribulos municipais. o pregoeiro adjudicou o item a

empresa vencedora do certame.

Razão que neste momento o Assessor Jurídico emite o seu Parecer lrar orável enl todos

os atos do Processo de Licitação até o momento praticado, já que forarn observados todos os
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PreÍeitLrra lllunicipal de ltâiluhir

procedimentos parâ assegurar a regularidade e a legalidade de todos os ams pela Conrissâo. benr

como, encaminhada ao Prefeito Municipal para que realize Homologaçào. prccnchendo assim os
requisitos do art. 38 e incisos e do art.43 e incisos. ambos da Lei 8.666/93 e suas altcrações.

Após tais argumentos, e tendÕ em vista o estrito cumprirnento das Leis n' I0.520 e

8.666193, observado todos os procedimentos para assegurar a regularidade e a lcgalidade 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 contrataçào da licitante \encedora.

É o pare..r. sub censura.

Itaituba - PA. 0-l tle nraio tle l0l8

ATE KHI, r{. DE SA
JU ICO CIPAT-

A N' 9.964
PROC I
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