
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIt,
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Ivlunicipal de ltaituba

PARECER JU RíDrcO/2Ol 8/DTCOM

pRocEsso LrclIATóRlo N. - 046/2018-PP.

OBJETO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITUBA.

ASSUNTO - PARECER CONCTUSIVO.

Concluído o SessÕo
licitotório foi encominhodo o
porecer jurídico conclusivo.

do Pregõo Presenciol, o procedimenlo
esto ossessorio jurídico poro emissõo de

Anies, porém, é necessório frisor que, em momento onterior, esÍo
ossessorío jurídico, em otendimento oo porógrofo Único do Artigo 38 do Lei

n" 8.ó66193, exominou e oprovou os minutos de Editol e Controto, bem
como, considerou regulor o procedimento odministrotivo oié oquelo
ocosiÕo, nos exotos lermos do porecer prévio tronscrito:

PARECER JURíDICO 2OI8 . PâAIIB

PROCESSO TICITAIóRIO . MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

N. 04ó120 r 8.

OBJETO - AAUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSíLIOS

DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

ASSUNIO. MINUTA DE EDITAL E CONTRATO

Submeie-se o oprecioçÕo o presente
pÍocesso relotivo oo procedimento licilotório no modolidode
PregÕo Presenciol regiskodo sob o n" 04ó12018, cujo objeÍo é
oquisiçôo de moleriois e ulensílios domésticos poro otender
os necessidodes do Fundo Municipol de Assistêncio Sociol,
conÍorme especiÍicoçôes do Termo de Referêncio - Anexo I

do Editol, olendendo oo disposlo no Lei no lO.52Ol2OO2.
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Prefeitula Municipal de ltaituba

ConsÍo no presente certome: soliciloÇões
de despeso poro oquisiçõo de moteriois e utensílios
domésiicos poro otender os necessidodes do Fundo
Municipol de Assistêncio Sociol; .iuslificoiivo, despocho do
Secretório Municipol Assistêncio Sociol poro que o seior
compelenÍe providencie o pesquiso de preço e informe o
exislêncio de recursos orÇomentórios; coloçÕo dê preços;
despocho do deporlomenÍo de conlobilidode inÍormondo o
doloçôo orçomentório disponível poro olender o demondo;
decloroçÕo de odequoçÕo orçomentório e Íinonceiro;
oulorizoÇôo de oberturo de processo licitotório; ouluoçÕo
do processo licllotório; despocho de encominhomenlo dos
outos à ossessorio jurídico poro onólise e porecec minulo do
edilol e onexos. bem como, minuto do conlrolo.

Ficou esiobelecido no edilol o menor preço
por ilem como cÍiiério de julgomenlo, otendendo oo que
dispõe o orl. 45 do Lei 8.óóó193.

II . OBJEIO DE ANAI.ISE

Cumpre ocloror que o onólise neste
porecer se restringe o veÍificoçÕo dos requisitos Íormois poro
deÍlogroçÕo do processo odministrotivo licitolório bem como
do oprecioÇÕo do minuto de editol e seus onexos. Desfoco-
se que o onólise seró reslrilo oos ponlos jurídicos, eslondo
excluídos quoisquer ospectos técnicos, econÔmicos e/ou
discricionórios.

III - PARECER
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O presente processo consto o editol
indicondo os exigêncios conslontes do ort. 40 do Lei 8.óóó193

c/c ort. 4' do Lei 10.520/2002, bem como o documentoçÕo
que os interessodos deverÕo opresentor poro serem
considerodos hobililodos.

Relotodo o pleilo possomos oo Porecer.

O orligo 32, inciso XXI do ConslituiçÔo
Federol determino que os obros, serviÇos, compros e
olienoÇÕes do AdministroçÕo Público serôo precedidos de
licitoçõo público que ossegure iguoldode de condiçÕes o
lodos os concorrentes, ressolvodos os cosos espêciÍicodos no
legisloçôo.
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Prefeitura Municipal de Itaituba

A licitoÇôo conÍiguro procedimento
odministrotivo medionte o quol o AdministroçÕo Público
seleciono o proposlo mois vontojoso, coroclerizondo-se
como oto odministrotivo Íormol, proticodo pelo Gesior
Público, devendo ser processodo em esiríto conÍormidode
com os princípios eslobelecidos no ConstiluiÇôo Federol no
legisloçôo infroconsÍilucionol.

No que se refere o modolidode liciiotório
oro em onólise, vole ocloror que o Lei 10.520/2002 dispÕe
que pregõo é o modolidode de liciioçôo deslinodo à
oquisiçÕo de bens e serviÇos comuns, sendo esles
considerodos, poro os fins e eÍeilos desio Lei, como oqueles
cujos podrôes de desempenho e quolidode possom ser
objetivomenle deÍinidos pelo editol, por meio de
especiÍicoçÕes usuois {ort. l', porogÍofo único).

O exome prévio do editol lem índole
jurídicoJormol e consiste, vio de regro, em verificor nos outos,
no estodo em que se encontro o procedimenlo licilolório, os
seguinles elementos:

o) outuoçôo, prolocolo e, numeroçÕo;
b) iustiícotivo do conirotoçôo;
c) termo de reÍerêncio, devidomente

oulorizodo pelo outoridode competenie, conlendo o objelo,
o crítério de oceiloçÕo do objelo, orçomento delolhodo
poro ovolioçÕo de cusios, definiçôo dos méiodos, estrotégio
de suprimenlo, cronogromo Íísicojinonceiro, deveres do
coniroiodo e controtonie, procedimenlos de ÍiscolizoÇÕo e
gerenciomenlo; prozo de execuçõo e goronlio e sonçÕes
pelo inodimplemento;

d) indicoçÕo do recurso orçomenlório poro
cobrk o despeso;

e) olo de designoçÕo do comissõo;
f) edilol numerodo em ordem seriol onuol;
g) se preômbulo do edilol coniém o nome

do reportiÇÕo interessodo e de seu setor;
h) preômbulo do edilol indicondo o

modolidode e o lipo do licitoçÕo, bem como o regime de
execuçÕo (p/obros e serviÇos):

i) preômbulo do editol mencionondo que o
licitoçôo seró regido pelo legisloçõo perlinente;

j) preômbulo do edilol onolondo o locol,
dio e horo poro recebimento dos envelopes de
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Prefeitura Municipal de ltaituba

documenfoçôo e proposto, bem como poro o início de
oberturo dos envelopes;

k) indicoçÕo do objeto do licitoçÕo. em
descriçÕo suc;nto e cloro;

l) indicoçÕo do prozo e os condiçÕes poro
o ossinoturo do controio ou retirodo dos inslrumenlos;

m) indicoçÕo do pÍozo poro execuçÕo do
controto ou entrego do obieto;

n) indicoçõo dos sonçôes poro o coso de
inodimplemenlo:

o) indicoçÕo do locol onde poderó ser
exominodo e odquirido o projeto bósico, e se hó projelo
executivo disponível no dolo do publicoçÕo do editol e o
locol onde poderó ser exominodo e odquiído (p/obros e
serviÇos);

p) indicoçôo dos condiçÕes Poro
porlicipoçõo do liciloçÕo;

q) indicoçÕo do íormo de opresenloçôo
dos proposÍos;

r) indicoçôo do crilério poro .iulgomento,
com disposições cloros e porômetros ob.jetivos; indicoçÕo
dos locois, horórios e códigos de ocesso poro Íornecimenlo
de inÍormoções sobre o liciloçÕo oos interessodos;

s) indicoçõo dos critérios de oceitobilidode
dos preços unilório e globol e indicoÇõo dos condições de
pogomento.

No que respeito o minulo contÍotuol,
incumbe oo porecisio pesquisor o conformidode dos
seguinles ilens:

o) condiçÕes poro suo execuçôo, expressos
em clóusulos que definom os direilos, obrigoçÕes e
responsobilidodes dos porles, em conÍormidode com os

termos do liciioçÕo e do proposio o que se vinculom,
eslobelecidos com clorezo e precisÕo;

b) registro dos clóusulos necessórios:
| - o obielo e seus elemenlos corocterísticos;
ll - o regime de execuçôo ou o formo de

fornecimento;
lll - o preço e os condiçÕes de pogomenlo,

os critérios, dolo-bose e periodicidode do reojustomenÍo de
preços. os critérios de otuolizoçÔo mônelório enlre o doto do
odimplemento dos obrigoçÕes e o do eÍelivo pogomento;

lV - os prozos de lnício de etopos de
execuçÕo, de conclusÕo, de enlrego, de observoçôo e de
recebimenlo deÍinitivo, conforme o coso;
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V - o crédito pelo quol coreró o despeso,
com o indicoçôo do clossificoçõo Íuncionol progromótico e
do colegorio econômico;

Vl - os gorontios oÍerecidos poro osseguror
suo pleno execuçÕo, quondo exigidos;

Vll - os direitos e os responsobilidodes dos
portes. os penolidodes cobÍveis e os volores dos multos;

Vlll - os cosos de rescisôo;
lX - o reconhecimento dos direilos do

AdministroçÕo, em coso de rescisôo odministrotivo previslo
no or1.77 deslo Lei;

X - os condiçôes de imporloçÕo, o doto e o
loxo de cômbio poro conversÕo, quondo Íor o coso;

Xl - o vinculqçôo oo edilol de licitoçôo ou
oo termo que o dispensou ou o inexigiu, oo convile e à
proposto do licitonle vencedor;

Xll - o legisloçôo oplicóvel à execuçôo do
controlo e especiolmente oos cosos omissos;

XIll - o obrigoçÕo do conÍrotodo de monter,
duÍonle todo o execuçÕo do conÍolo, em compotibilidode
com os obrigoçôes por ele ossumidos, lodos os condições de
hobilitoçÕo e quolificoçõo exigidos no liciloçÕo;

XIV - clóusulo que declore compelente o
foro do sede do AdminislroçÕo poro dirimk quolquer questôo
controluol, solvo o disposlo no § 60 do orf.32 do Lei n.
8.6661?3:

XV - A duroçôo dos controtos odstrilo o
vigêncio dos respectivos céditos orçomenlórios. ressolvodos
os hipóleses previstos no orl. 57 do Lei n. 8.666193.

Considerondo que o edilol seguiu Íodos os
coutelos recomendodos pelo Lei 1O.52Ol2OO2, com
oplicoçÕo subsidiório do Lei 8.óóól93;

ConsideÍondo que o procedimenlo nÕo
opresenlo ineguloridodes que possom moculor o certome e
que o minulo do editol segue os preceitos legois que regem
o molério, opino pelo prosseguimenlo do processo licilolório
em seus ulteriores otos.

Seguem choncelodos os' minulos do Edilol
e Controto oro exominodos.

Regislro, por fim, que o onólise consignodo
neste porecer se oteve os questÕes juríCicos observodos no
instruçôo processuol e no editol, com seus onexos, nos lermos

N
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do orl. 10, § 1", do Lei n" 10.48012002. c/c o porógroÍo único
do orl. 38 do Lei no 8.6661?3. Nôo se incluem no ômbilo de
onólise deste Procurodor os elementos iécnicos pertinenies
oo certome, como oqueles de ordem finonceiro ou
orçomentório, cujo exoiidôo deveró sei verificodo pelos
setores responsóveis e ouloridodes competenles do
PreÍeituro Municipol de ltoitubo.

AIEMISIOKHI.ES A. DE SOUSA
PROCURADOR JURíDICO MUNICIPAT

oAB/PA No 9tó4

Após o moniÍestoçôo suprotronscriio, o comissõo de licitoçôo
deu início à fose externo do certome (Art. 40 incisos I o lV do Lei no

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

inleressodos o opresentorem suos propostos. Soliente-se que entre o
publicoÇôo e o oberturo dos propostos foro observodo o prozo mínimo de
08 (oito) dios úleis (Art.4", V do Lei n'10.520/021.

Em tempo o Editol do PregÕo Presenciol vem detolhondo o
Objeto, o Prozo de enkego, o fose de Proposto, HobilitoçÕo, julgomenio e
onolise dos documentos, Julgomento do Recurso, Documento oplicovel,
Obrigoçôes do Controtodo, e Disposiçôes Gerois, ou sejo, dentro 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, poro gorontir o publicidode dos
otos.

No dio 18 de Moio de 2018 às 09h30min, horo designodo poro o
seleçôo do proposto mois vonlojoso, constotou-se o presenço dos
EMPTESOS CUNHA COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA - ME E F DE A LIMA
CoMÉRCIo E VARIEDADE - ME poro credenciomenio. Os representontes
dos empresos entregorom os propostos em envelopes locrodos poro serem
oberlos e conferidos segundo os exigêncios do Editol.

É o porecer, sub censuro.
Itoitubo - PA, 30 de obril de 2018.

, Após lodos os foses, Íorom julgodos optos os empresos CUNHA
COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA - ME, com volor totol de R$-ó8.495.00

RodovE Trânsâmazônica c/ Rua Decima, s/n, Ancxo ao Ginásio Municipal- Bela Vista CEP:68 180-000- ITAITUBÁ-PA. >+
l\



REPIJBLICA FEDERATIVA DO BRASII,
ESTADO DO PAú

Prefeitura Municipal de ltaituba

It o - PA, 2l de Moio de 20]8.

AT

PROCUR NICIPAL
ANO 9ô4
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(sessenÍo e oito mil, quotrocentos e novento e cinco reois) e t DE A tlMA
àomÉnctO E VARIEDADE - ME, com o volor totol de RS'64.437,20 (sessento

e quotro mil, quotrocentos e trinto e sete reois e vinte centovos)' Poro os

itens cotodos, verificou-se o proposto iniciol dos proponentes. Após lonces

sucessivos, foi definido o menor preço unitório' Por fim, o pregoeiro

odjudicou os itens os empresos ocimo mencionodos.

Rozõo que nesÍe momento o Assessor Jurídico emite o seu

Porecer Fovoróvel em todos os otos do Processo de Licitoçôo oté o
momento proticodo, jó que forom observodos todos os procedimentos
poro osseguror o reguloridode e o legolidode de todos os otos pelo

comissÕo, bem como, encominhodo o secretório Municipol de Assistêncio

sociol poro que reolize Homologoçôo, preenchendo ossim os requisitos do
ort. 38 e incisos e do ort. 43 e incisos, ombos do Lei 8.óóó193 e suos

olteroçÕes.

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 oios proticodos pelo

Comissôo no procedimento, é nosso Porecer no sentido de que devo se

dor prosseguimento oo processo, homologondo-o e ef etivondo o
controtoçÕo dos licitontes vencedoros.

É o porecer,,sub censulo. 
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