
PREGÃO PRESENCIAT N" - O4O/20I8-PP.

oBJETO - AOUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EI'EIRODOMÉSTICOS,

ersrnOrrrraôNrcos. túronmÁnca t móvetS plal escnnónlos PARA ATENDER

AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAT DE ASSISIÊNCIA SOCIAT DE ITAITUBA.

RLPUBI-ICA FEDIRAI lVA DO t]RASll
ES I ADO DO PARA

Pre{êitLrra Municipal cle Itaituha

PARECER JURíDICO/20'I 8/DICOM

ASSUNTO - PARECER CONCLUSIVO

concluído o sessõo do PregÕo Presenciol, o procedimento licitotório foi

encominhodo o esto ossessorio jurídico poro emissôo de porecer jurídico

conclusivo.

prnrcçn :uríDtco/20't 8/DtcoM

pREGÃO PRESENCIAL N" - 040/2018-PP.

oBJETO - AaulslÇÃo DE EQUIPAMENIOS DE

EIETRODOMÉSIICOS, ETETROEIEIRÔNICOS'

INFORMÁÍICA E MóVEIS PARA ESCRITóRIOS PARA

AIENDER AS NECESSIDADE§ DO TUNDO MUNICIPAT DE

ASSISTÊNCIA SOCIAT DE ITAITUBA.

ÂSSUNIO - MINUÍA DE EDIIAT E CONTRATO.

I- RETATORIO

submete-se o oprecioÇÕo o presente procêsso relotivo
oo procedimento licitotório no modolidode Pregõo
Presenciol registrodo sob o n" 04012018, cuio objelo
consiste no oquisiçõo de equipomentos de
elelrodoméslicos, eletroeletrônicos. inÍormÓtíco e

rnóveis poro escritórios poro otender os necessidodes

do Fundo Municipol de Assislêncio Sociol de ltoitubo
conforme especificoÇões do Termo de Referêncio -

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

ossessorio jurídico, em otendimenlo oo porógrofo Único do Artigo 38 do Lei n"

8.666193, exominou e oprovou os minutos de Editol e Controto, bem como,
considerou regulor o procedimento odministrotivo olé oquelo ocosiõo. nos exotos

termos do porecer prévio tronscrilo:
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REPÚIBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeitura l\íuniciPal de hâituha

Anexo I do Editol, olendêndo oo disposto no Lei no

10.s2012002.

Conslo no presente certome: solicitoÇõo de despeso

poro oquisiÇÔo de equipomentos de êlelÍodomésticos'
elelroeletrôÂicos. inÍormótico e móveis poro escritórios

poro olendêr os necessidodes do Fundo Municipol de
Ásistêncio sociol de lioilubo; Justificotivo; despocho

do outoridode competente poro que o setor

competente providencie o pesquiso de preço e

intorme o existêncio de recursos orçomentÓrios;

coioçõo de preços; despocho do deportomenlo de

contobilidode iniormondo o dotoÇÕo orÇomenlÓrio

oisoonível poÍo otender o demoldo declo'oÇÕo de

od'equoçôo orçomênlóÍio e finonceiío; o'JlorizoÇÕo

de obeituro de processo licitotório; outuoÇõo do
processo licito'tório; despocho de encominhomento
dos outos à ossessorio iurídico poro onólise e porecer;

minuto do ediiol e onexos, bem como, mlnulo do

conÍoto.

Ficou estobelecido no edilol o menor preço por iiem

como critério de julgomento, otendendo oo que

dispÕe o orl.45 do Lei 8.óóó193.

O presente processo consto o editol indicondo os

exigêncios constontes do ort.40 do tei 8'óóó/93 c/c
ort:a. oo Lei 1o.52ot2oo2, bem como o documentoÇõo
que os inteÍessodos deverÔo opresentor poro serern

considerodos hobilitodos.

Relotodo o pleilo possomos oo Porecer'

II . OBJEIO DE ANÁLISE

Cumpre ocloror que o onÓlise neste porecer se

restrinoe o verificoÇÔo dos requisitos formois poÍo

oeflog-roÇÕo do pÍocesso odminis'rotivo licitotório bem

.oro do oorecioÇÓo do minuto de ediiol e seus

onexos. Destoco-se que o onólise serÓ restrilo oos

pontos jurídicos, eslondo excluídos quoisquer ospeclos

tecnicos, econÔmicos e/ou discricionorios

III- PARECER

o ortigo 37, inciso xxl do coníituiçÕo Federol

determino que os obros, serviços, compros e
olienoÇÕes do AdministroÇôo PÚblico serÕo precedidos

de licitoÇôo pÚblico que ossegure iguoldode de
condiÇões o lodos os concorrentes, ressolvodos os

cosos especificodos no legisloçôo.
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REPÚIBLICA TEDERATIVA DO BRASIT,
h]STADO I)O PARA

PreÍàitura MLrnicipal de Itaittrba

A lici'foçÕo configuÍo procedimento odministrotivo
mêdionte o quol o Adminis'troÇôo PÚblico seleciono o
proposto mois vontojoso, corocterizondo-se como oto
odministrolivo formol, proticodo pelo Gestor PÚblico.

devendo ser processodo em eslriio conformidode com
os princípios êstobelecidos no Consti'luiÇÕo Federol nc

legisloÇôo infroconslitucionol

No que se refere o modolidode licitotório oro ern

onólise. vole ocloror que o lei rc.52012o02 dispÔe que
pregÕo é o modolidode de licitoÇÕo deslinodo o

oquisiçÕo de bens e serviços comuns, sendo eslgs

considerodos, poro os fins e êfeitos desto Lei, como
oqueles cujos podrõês de desempenho e quolidodê
possom ser objetivomente definidos pelo editol, por

meio de êspecificoÇôês usuois (orl. lo, porogrofo
único).

o exome prévio do editol tem índole jurídicojormol e

consiste, vio de regro, em verificor nos outos, no eslodo
em que se encontro o procedimento licitotório, os

seguintes elementos:
o) outuoÇÕo, protocolo e nu'ne'oÇôo;
b) jusiificotivo do controtoÇÕo;
c) iermo de Íeferêncio, devidomente outorizodo pelo

outoridode competente, contendo o objeto. o critério
de oceitoÇõo do objeio, orÇomênto delolhÕdo poro

ovolioçôo de custos, definiÇÕo dos métodos'
estrotégio de suprimenlo, cronogromo fÍsico-finonceiro,
deveres do contÍolodo e controtonle, procedimentos

de ÍiscolizoÇôo e gerenciomento; prozo de execuçÓo
e gorontio e sonções pelo inodimplemento;
d) indicoÇÕo do recurso orÇornentório poro cobrir o
despeso:
el oto de designoÇõo do cor'"rissôo:

f) edilol numerodo em ordem seriol onuol;
g) se preômbulo do editol contém o nome do
rêportiçõo interessodo e dê seu seioÍ;
h) preômbulo do editol indicondo o modolidode e o
tipo do licitoÇÕo, bem cômo o rêgime de execuÇqo
(p/obros e serviços);
i) preômbulo do êditol mencionondo que o licitoÇôo
seró rêgido pelo legisloçÕo pertinenle;
j) preômbulo do ediÍol onotondo o locol, dio e horo
poro recebimenlo dos envelopes de documenloÇôo ê
proposto, bem como poÍo o início dê oberturo dos
envelopesi
k) indicoÇÕo do objelo do licitoÇõo, em descriçôo
sucinto e cloro;
l) indicoÇôo do pÍozo e os condiçÔes poro o Õssinoturo

do coniroto ou relirodo dos ins'trurnenlos;
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REPÚBLICA F!DERAI'IVA DO BRASIL
I:SI-AtX) D() PARÁ

PreÍêitura Municipal de Itairuba

m) indicoçôo do prozo poro exêcuçôo do con'lrolo ou
entrego do objeto:
n) indicoÇôo dos sonçôes poro o coso de
inodimplemenlo;
o) indicoÇôo do locol onde poderó ser exominodo e
odquirido o projeto bósico. e se hó projelo executivo
disponível no doto do publicoÇÔo do editol e o locol
onde poderó ser exominodo ê odquirido {p/obros e
serviçosJ;
p) indicoÇÕo dos condições poro porticipoÇÔo do
licitoÇôo;
q) indicoçôo do formo de opresenloÇõo dos
propostos;
r) indicoÇõo do critério poro julgomento, com
disposiçôês cloros e porômêlros oblelivo§; indicoçÕo
dos locois, horóÍios e cÓdigos de ocesso poro
fornecimento de infoÍmoÇões sobre o liciloÇÕo oos
interessodos;
s) indicoÇoo dos critérios de oceitobilidode dos prêÇos

unitório e globol e indicoÇôo dos condiÇÓes de
pogomênto.

No que rêspeilo à minuto controtuol. incumbe oo
porecisto pesquisor o conformidodê dos seguintes
itens:
o) condiÇôes poro suo execuÇÕo, expressos êm
clóusulos que dêfinom os direitos. obrigoÇões e
Íesponsobilidodes dos porles. em conformidode com
os lermos do licitoçÕo e do proposto o que se

vinculom, esÍoDelecidos com clorezo e prec:sÔo:

b) registro dos clóusulos necessÓrios:
I - o objelo ê seus elemenlos corocterÍsticos;
ll - o regime de execuçÔô ou o formo de fornecimenio;
lll - o preÇo e os condiÇõês de pogomenlo. os critérios.
doto-bose e periodicidode do rêojustomenlo de
preços, os critérios de otuolizoçÕo monetÓrio entre o
doto do odimplemento dos obrigoÇôes e o do efetivo
pogomen'to;
lV - os prozos de inicio de elopos de execuçõo, de
conclusÕo, de entrego, de observoçõo e de
recebimento definitivo. conforme o coso:
v - o crédito pêlo quoi correró o despeso, com o
indicoÇõo do clossiflcoçôo funcionol progromótico e
do cotegorio econômicoi
vl - os gorontios oferecidos poro ossêguror suo pleno
execuçÕo. quondo exigidos;
vll - os dirêitos e os responsobilidodês dos portes. os
pênolidodes cobÍveis e os volores dos multos;
Vlll - os cosos de rescisõo;
lX - o reconhecimento dos direitos do AdminislroÇôo,
em coso de rescisÕo odministrotivo previsio no o.l.77
deslo Lei;

It,)do!ra liânsama,/ónicâ c/ Ruâ Décimâ. s/n. 
^nexo 
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R EPT-IBLICA F EDERAl'IVA DO BRASIi,,
L"SI'^I)O DO PARÁ

PreÍêitura Ivlunicipal de ltaituba

X - os condiçôes de ímportoçÕo. o dolo e o 'ioxo de
cômbio poÍo conversÕo, quondo for o coso;
xl - o vinculoÇôo oo editol de liciioÇÕo ou oo têrmo
que o dispensou ou o inexigiu, oo convile e à proposto

do licilonie vencedor;
xll - o legisloÇôo oplicÓvel o execuÇÕo do controto e

especiolmente oos cosos omissos;

Xlll - o obrigoÇÔo do conlrotodo dê monter, duronte
todo o execuÇÔô do controlo, em compoiibilidode
com os obrigoÇÔes por ele ossumidos, iodos os

condiÇões de hobilitoçoo e quolificoçõo exigidos no
licitoçÕo;
Xlv - clóusulo que declore competênte o foro do sede

do AdminislroÇÔo poÍo dirimir quolquer queslÕo

controtuql, solvo o dispos'to no § óo do or1.32 do Lei n'
8.666193:
XV - A duroÇÔo dos controios odstrilo à vigêncio dos

respectivos crédilos orÇomenlórios, ressolvodos os

hipóteses previstos no ort.57 do Lei n. B.óóól93.

Considerondo que o editol seguiu todos os coutelos
recomendodos pêlo Lei 10 520/2002. com oplicoÇôo
subsidiório do Lei 8.6ó6193:

Considerondo que o procedimenlo nÕo opresênlo
irreguloridodes quê possom moculor o certome e que

o minuto do edirol segue os preceitos legois que

regem o motório, 9pi49 pelo prosseguimento do
processo licitotório em seus ulteriores otos.

Seguêm choncelodos os minuios do Editol e Conholo
oro exominodos.

Regislro por fim, quê o onólise consignodo nesle
poiecet te oteve os queslões iuíoicos observodos no

instruÇÕo processuol e no editol, com sêus onexos, nos

termôs do ori. 10, § l'. do Lei n" 10.480/2002. c/c o
porógrofo único do ort.38 do Lei n'8.óóó193. Nôo se

incluêm no Ômbito de onÓlise deste Procurodor os

elemenlos lécnicos peÍlinentes oo certome, como
oqueles de ordêm finoncelro ou orçomentório, cujo
exotidÕo deverÓ ser verificodo pelos setorês

responsóveis e outoridodes compelenies do Prefeituro
Municipol de ltoitubo.

E o porecer, sub censuro.

Itoitubo - PA, ló de Abril de 2018

ATEMISTOKHI.ES A. DE SOUSA

PROCURADOR JURíOICO ,\NUHICITAT

oa8/PA N" 99ó4
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REPUBLICA I'EDERATIVA DO BRASIL
F-STA I)O DO PARA

PrefeitLrra l\lunicipal de Itaitttba

Apos o monifestoÇôo suprotronscrilo, o comissôo de licitoçõo deu
início à fose externo do cerlome (Art. 4" incisos I o lV do Lei n" 10.520/02) e
providenciou o publicoçõo do Editol, convocondo os inleressodos o
opresentorem suos propostos. Soliente-se que entre o publicoçôo e o oberluro
dos proposlos foro observodo o prozo mínimo de 08 (oito) dios Úteis (Art. 4o, V do
Lei n' 10.520/02).

Em tempo o Editol do Pregôo Presenciol vem delolhondo o Objelo, o
Prozo de entrego, o fose de Proposlo, HobilitoÇôo, julgomento e onolise dos

documentos, Julgomenlo do Recurso. Documento oplícóvel. ObrigoÇões do
Controlodo, e Disposições Gerois, ou seio, dentro do previsôo do Lei do Pregôo -

Lei n' I 0.520/02, bem como, omporodo pelo Lei 8.óóó, 'tombém houve o
publicoçõo em locol pÚblico no quodro de ovisos do PrefeiÍuro Municipol de
Itoitubo, poro goronlir o publicidode dos olos.

No dio 17 de moio de 2018 às 09h30min, horo designodo poro o
seleçõo do proposto mois vontojoso, constotou-se o p]e:_elg_o 9!: .!Ir.t:: 1.1

MACHADO COMÉRCIO - ME, A. SOUZA LIMA EIRELI - EPP, TERILENE SIMOES AGUIAR

- ME e NOVO LAR MOVEIS E ELETROS LTDA - ME poro credenciomenlo. Os

represenlonÍes dos empresos enlregorom os propostos em envelope locrodo
poro ser oberlo e conferido segundo os exigêncios do Editol.

A comissõo possou poro o fose de lonces e por Úl'timo poro o fose de
hobilitoçoo, julgondo optos I A MACHADO COMÉRCIO - ME, com volor lotol de
R§-285.035,00 (duzentos e oilenlq e cinco mil, trinto e cinco reois), A. SOUZA tlMA
EIRELI - EPP, com volor toÍol de R§-54.230,00 (cinquento e quqtro mil, duzentos e
trinto reois), TERIIENE SIMÕES AGUIAR - ME, com vololtotol de R§-294.ó00,00
(duzentos e novenlo e quotro mil, seiscentos reois) e NOVO LAR MóvElS E ELEÍROS

LTDA - ME, com volor totol de R§-132.712,00 (cento e lrinto e dois mil, selecentos e

doze reois).

Poro codo item cotodo verificou-se o proposto iniciol dos
proponentes. Após lonces sucessivos, foi definido o menor preço unitÓrio. Nôo
houve impelroçôo de recurso. No onólise do outenticidode dos certidÕes,
constotou-se que o empreso NOVO LAR MOVEIS E ELETROS LTDA, opresenlou o
Certidôo Negotivo de Nolurezo lribulório Estoduol vencido, sendo concedido o
prozo de cinco dios poro opresenlor novo ceriidôo sem restriçÕo. Por fim. com o
opresentoçôo do novo certidõo denlro do respectivo prozo, o pregoeiro
odjudicou os ilens os empresos vencedoros do cerlome.

Rozõo que nesle momento o Assessor Jurídico emite o seu Porecer
Fovoróvel em todos os otos do Processo de Licitoçôo oté o momenlo prolicodo,
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REPIIBI,ICA FEDERATIVA DO BRASII,
ISTADO DO PARÁ

Prcfeitura Municipal dc itaituba

jó que forom observodos todos os procedimentos poro osseguror o reguloridode
e o legolidode de Íodos os otos pelo Comissõo, bem como, encominhodo o
Secrelório Municipol de Assistêncio Sociol poro que reolizq Homologoçõo,
preenchendo ossim os requisilos do orl.38 e incisos e do orÍ.43 ê incisos, ombos
do Lei 8.óóó193 e suos olteroções.

Após tois orgumenlos, e tendo em visto o estriÍo cumprimento dos Leis

no I 0.520 e 8.666193, observodo lodos os procedimentos poro osseguror o
reguloridode e o legolidode de todos os otos prolicodos pelo Comissôo no

procedimento, é nosso Porecer no sentido de que devo se dor prosseguimenÍo

oo processo, homologondo-o e efelivondo o conlrotoçõo dos licitonles
vencedoros.

É o porecer, sub censuro.

itubo - PA. l4 de moio de 2018.

PROCURA JUR O MUNICIPAL
964B/PA N'

OKHTES
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