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PARECER JURíDrCO/2Or 8/DICOM

PROCESSO UCTIAIóR|O No - 02712018-PP.

OBJETO - AAUISIÇÃO DE METERIAIS ESPORTIVOS E DIVERSOS PARA ATENDER AS

DEMANDAS DO TUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ASSUNTO - PARECER CONCI.USIVO.

Concluído o Sessôo do
licitotorio foi encominhodo o esto
poreceÍ jurídico conclusivo.

Pregoo Presenciol, o procedimento
ossessorio jurídico poro emissÕo de

Antes, porém. é necessório frisor que, em momento onterior. esto
ossessorio jurídico, em otendimento oo porógroÍo Único do Artigo 38 do Lei

n' 8.66ó193, exominou e oprovou os minutos de Editol e Controto, bem
como, considerou regulor o procedimento odminístrotivo oté oquelo
ocosiõo, nos exotos termos do porecer prévio tronscrito:

PARECER JURíDICO/20I8/DICOM

PRÊGÃo PRESENCIAT N" . 027120I8-PP.

oEJETO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORÍIVOS E DIVERSOS

PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TUNDO MUNICIPAI, DE

EDUCAÇÃO.

ÂSSUNTO . MINUTA DE EDITAI. E CONTRAÍO

I- REI.AIORIO

Submete-se o oprecioÇÔo o presenie
processo relolivo oo procedimenlo licitoiorio no modolidode
PregÕo Presenciol registrodo sob o n" 02712018. cuio obiêto
consisle no oquisiçÕo moteriois esporiivos e diversos poro
otender os demondos do Fundo Municipol de EducoÇõo,
conforme especificoÇÕes do Termo de Referêncio - Anêxo I

do Editol, olendendo oo disposto nc Lei n" 10.520/2442

. Consio no presenle cerlome: solicitoÇÔo
de despeso poro qquisiçôo de moteriois esportivos e diveÍsos
pora otendeÍ os demondos do Fundo Municipol de
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EducoÇõo; despocho do secreÍório Municipol dê EducoçÕo
dê ltoitubo poro que o setor compelente providencie o
pesquiso de preço e informe o existêncio de recursos
orçomentórios; coloÇõo de preÇos; despocho do
deportomenlo de contobilidode inforn]ondo o dotoçÔo
orÇomentório disponível poro otender a demondo:
decloroçÕo de odequoÇôo orçomenlório e finonceiro;
outorizoçõo de oberturo de processo licitotório; ouluoÇÔo do
processo licitoiório: despocho de encominhomenio dos
outos o ossessorio jurídico poro onólise e porecerj minulo do
editol e onexos. bem como. minuio do controto.

Ficou eslobelecido no edilol o menor
preço por irêm como critério de julgomênto, otendendo oo
que dispõe o ori.45 do Lêi8.óóó193.

O presente processo consto o editol
indicondo os exigêncios conslontes do ort: 40 do Lei 8.óó6193

c/c a.t. 4" do Lei 10.520/2002, bem como o documentoçÕo
que os interessodos devêrôo opresenlor poro serem
considerodos hobilitodos.

Reloiodo o pleiio possomos oo Porecer

II . OEJETO DE ANÁIISE

Cumpre ocloror que o onÓlise neste
porecer se rêslringe o vêrificoçoo dos requisitos formois poro
deflogroçÕo do processo odminislrolivo licitotório bem como
do oprecioÇôo do minuto de editol e sêus onexos. Destoco.
se que o onólise seró restÍito oos ponios iurídicos, estondo
excluí'Cos quoisquer ospectos técnicos. econÔmicos e/ou
discricionórios.
III- PARECER

O ortigo 37. inciso XXI do ConstituiçÕo
Federoi determino quê os obros se'viços, corrpros e
olienoções do Adminis'troçÕo Público serõo precedidos de
licitoçôo público que ossegurê iguoldode de condiçÕes Õ

lodos os concorrentes, ressolvodos os cosos especificodos no
legisloÇôo.

A liciioÇÕo configuro procedimenio
odministrotivo medionle o quol o AdminiíroÇõo Público
seleciono o proposio mois vontojoso, corocterizondo-se
como oto odminislrotivo formol, prolicodo pelo Gestor
Público, devendo ser processodo em eslrilo conformidode
com os princípios estobelecidos no ConstituiÇÕo Federol no
legisloÇôo lnfrocons'tituciônol.

Rodovia Transarúzônica c/ Rua Décrmn. s/n. 
^Dc\oâo 

Grnàsio Municipal- Belâ vrslâ- CI-.P 6li.l81)-lr()0- l lAllUB \-PA

rx,>



REPUBLICA F EDtiRATIV;\ DO BILASIL
F,S TAI)O DO PARA

Prcfeittrra Mrrnicipal de Itaittrba

No que se ÍeÍere o modolidode licilolóÍio
oro em onólise, volê ocloror que o Lei 10.520/2002 dispÕe que
pregôo é o modolidode de licitoçÕo destinodo à oquisiÇÔo
de bens e serviÇos comuns, sendo esies considerodos, poro
os fins e efeitos desto Lêi, como oqueles cujos podrÕes de
desempenho e quolidode possom ser objelivomente
definidos pelo editol. por meio de especificoÇÔes usuois lorl
lo, porogrofo único).

O exome Prévio do editol lem índole

.iurídicoJormol e consislê, vio de regro, em verificor nos oulos,
no estodo em que se enconÍo o procêdimenlo licitotório, os

seguinres elemenlos:
o) outuoÇõo, Protocolo e numeroÇÔo;
b) juíificotivo do conlÍo1oÇôo;
c) lermo de referêncio. devidomente

outorizodo pelo ouloridode compelente, contendo o objêto,
o critério de oceitoçõo do objeto. oÍÇomento detolhodo
poro ovolioçÕo de cuslos, definiçõo dos métodos, estrolégio
de suprimento, cronogromo fÍsico-fínonceÍo, deveres do
conlÍotodo e controtonte, procedimentos de fiscolizoçÕo e
gerênciomento; prozo de execuÇÔo e gorontio e sonÇÔes

pelo inodimplemento;
d) indicoÇÔo do recurso orÇomenlório

poro cobriÍ o despeso;
e) oto de designoÇÕo do comissôo:
f) editol numerodo em ordem seriol onuol;
g) se preÔmbulo do editol cÕntém o

nome do reportiÇÕo inleressodo e de seu selor;
h) Preômbulo do editol indicondo o

modolidode e o tipo do licitoçÕo. bem como o regime de
execuÇôo {p/obros e serviços);

i) preômbulo do editol mencionondo que

o licitoÇÕo seró regido pelo legi§loçõo peílinente;
j) preômbulo do êditol onotondo o locol,

dio e horo poÍo recebimento dos envelopes de
documenloÇôo e proposto, bem como poro o início de
oberturo dos envelopês;

k) indicoÇÕo do objeto do licitoÇÔo. em

descriçôo sucinto e cloro;
l) indicoçÕo do prozo e os condiÇÕes

poro o óssinoturo do controto ou reiirodo dos instrumênlos;

i ml indicoçÕo do proTo poro execuçÕo
do conüúo ou entrego do objeto;

':: . nJ indicoÇÔo dos sonÇoes poro o coso de
inodimotiri'-enlo;

o) indicoçôo do locol onde poderÓ seÍ

exomino8o e odquirido o projeto bÓsico. e se hó projelo

executivo disponível no doto do publicoÇÕo do editol e o
locol onde poderó ser exominodo e odquirido (p/obros e
serviÇos)i

;
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p) indicoçÕo dos condiÇões poro
porlicipoçôo do liciloçôo;

q) indicoÇÕo do formo de opresentoçõo
dos prôpostos;

4 indicoÇÕo do cÍilério poro julgomen'fo.
com disposiÇôes cloros e porômelros objêtivos; indicoÇÔo
dos locois, horórios e códigos de ocesso poro fornecimen'lo
de informoÇões sobÍe o licitoçõo oos interessodos;

s) indicoÇÕo dos critérios de
oceitobilidode dos preÇos unitório e globol e indicoçÕo dos
condiÇôes de pogomenio.

No que respeita o minuto controiuol,
incumbe oo porecisto pbsquisor o conformidode dos
seguinles ilens:

ol condiÇões ooÍo suo execLçÕo.
expressos em clóusulos que definom os direilos, obrigoções e
responsobilidodes dos pories, em conformidode com os

termos do liciloçÕo e do proposto o que se vinculom,
estobelecidos com clorezo e pÍecisÕoj

b) rêgistro dos clóusulos necessórios:
I - o objeio e seus elementos

coroclerísticos;
ll - o regime de execuÇoo ou o formo de

foÍnecimenlo;
lll - o pÍeÇo e os condições de

pogomento, os critérios, dolo-bose e periodicidode do
reojustomento de prêços, os critérios de otuolizoçÕo
monetório entre o dolo do odimplemento dos obrigoçoes e
o do efêtivo pogomenlo;

lV - os pÍozos dê início de etÕPos de
execuÇõo, de concluSôo.. de entrego, de obseÍvoÇÔo e de
Íecebimento definilivo. conforme o coso;

V - o crédito pelo quol coíeró o dêspeso.
com o indicoçôo do clossificoçÕo funcionol progromótico e
do cotegorio econômico;

. Vl - os gorontios oferecidos poro ossêguror
suo pleno execuÇôo, quondo exigidos;

Vll - os diíeitos e os responsobilidodes dos
porles, os penolidodes cobíveis e os volores dos mullos;

Vlll- os cosos de rescisÕo;
lX - o reconhecimenlo dos direiios do

AdminisiroÇÕo, em coso de rescisÕo odminishotivo previsÍo
no ort.77 desto Lei:

x - os condiÇões de importoÇõo. o doto e
q toxo de cômbio poro conversÕo, quondo for o cqsoj

Xl - o vinculoÇÕo oo editol dê licl'ioÇõo ou
oo termo que o dispensou ou o inexigiu, oo convite e Ô

proposto do licitonte vencedor;
Xll - o legisloÇôo oplicóvel o êxecuÇôo do

controlo e especiolmente oos cosos omissos:
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Xlll - o obrigoçÔo do conirolodo de
montêr, duronte todo o execuÇÕo do conlrolo, em
compotibilidode com os obrigoçÔes por eie ossumidos, lodos
os condições de hobilitoÇõo e quolificoçÕo exigidos no
licitoçôo;

xlv - clóusulo que dec ore compeien'ie o
foro do sede do AdministroÇÕo poro dirhnir quolquer queslóo
controtuol, solvo o disposto no § óo do ort. 32 do Lei n.
8.6é6/93:

XV - A duroÇoo dos controtos odsÍito o
vigêncio dos respectivos crédiios orÇomentórios, ressolvodos
os hipóteses previslos no ort.57 do Lei n.8.óóól93.

Considerondo que o procedimenio nÔo

opresênlo irreguloridodes que possom moculor o certome e
que o minuto do editol segue os preceiios legois que regem
o motério, gpllg pêlo prosseguimenlo do processo icitolório
em seus ulteriores otos.

Seguem choncelodos os minuios do Editol
e Controto oro exominodos.

Registro, por fim, que o onólise
consignodo neste porecer se oleve às questÓes jurídicos

observodos no inslruÇôo processuol e no editol, com seus

onexos, nos iermos do ort. 10, § l'. do Lei n" 10.480/2002, c/c
o porógrofo Único do ori. 38 do Lei n" 8.óóó193. Noo se

incluem no ômbito de onólise desle Procurodor os elementos
lécnicos perlinentes oo ceriome, como oqueles de ordem
finonceiro ou orÇomenlório. cujo exotidÕo deverÓ ser
verificodo pelos selores responsÓveis e outoridqdes
compelentes do Prefeituro Municipol de ltoitubo.

É o porecer, sub censuro.

Itoitubo - PA. l: de moÍÇo de 2018

AIEMISTOKHTES A. DE SOUSA
PROCURADOR JURíDICO MUNICIPAT

oaB/PA N" 99ó4

Apos o monifestoçÔo suprolronscrito, o comissÔo de licitoçÔo
deu inÍcio à fose exlerno do certome (Art. 40 incisos lo lV do Lei no

10.520 /02]r e providenciou o publicoçÔo do Editol, convocondo os

interessodos o opresenlorem suos propostos. Soliente-se que entre o
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publicoçôo e o oberturo dos propostos foro observodo o prozo mínimo de
08 (oito) dios úteis (Art. 40, V do Lei na 10.520/021.

Em tempo o Editol do Pregôo Presenciol vem detolhondo o
Objelo, o Prozo de enÍrego, o fose de Proposto, Hobililoçõo, julgomento e
onolise dos documentos, Julgomento do Recurso,. Documento oplicóvel,
Obrigoções do Controtodo, e Disposições Gerois, ou sejo, denÍro do
previsôo do Lei do PregÕo - Lei no 10.520102, bem como, orriporodo 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 04 de Abril de 20lB os 09h30min, horo designodo poro o
seleçÕo do proposÍo mois vontojoso, constoiou-se o presenço dos
CMPTESOS R CUNHA COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA - ME, L. B. DE LIMA
SPORT - ME, D. A. MACHADO SPORTS - ME, C L DA SILVA COMÉRCIO E

LOCAÇÃO EIRELI - ME e FERNANDO PORTELA - ME poro credenciomento.
Os representontes dos empresos entregorom os propostos em envelope
locrodo poro ser oberto e conÍerido segundo os exigêncios do Editol.

No onólise do outenticidode dos cerÍidôes, constotou-se que o
CND Municipol do licitonte L B DE LIMA SPORT - ME, opÍesentou-se vencido,
pelo que foi concedido prozo de 05 (cinco) dios úteis poro opresentoçõo
de novo CND sem reskiçõo.

Apos todos os foses, forom julgodos optos R CUNHA COMÉRCIO
DE VARIEDADES LTDA - ME com o volor tolol de RS-55.027,50 (cinquento e
cinco mil, vinte sete reois e cinquento centovos), t. B. DE LIMA SPORT - ME
com o volor totol de RS-435.587,00 (Quotrocenlos e trinto e cinco mí|,
quinhentos e oitento e sete reois), D. A. MACHADO SPORTS - ME com o
volor totol de R§-177.820,00 (Cento e seiento e sele mil, oitocentos e vinte
reois), FERNANDO M. PORTELA - ME com o volor lotol de RS-300.750,00
(Trezentos mil, setecentos e cinquento reois). Poro o item coiodo, veriÍicou-
se o proposto iniciol dos proponentes. Após lonces sucessivos, Íoi definido o
menor preÇo unitório. Por fim, o pregoeir:o odjudicou os itens os empresos
ocimo mencionodos.

RozÕo que neste momenlo o Assessor .Jurídico emite o seu
Porecer Fovoróvel em todos os otos do Processo de LicitoÇõo oté o
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momento proticodo, jo que forom observodos todos os procedimentos
poro osseguror o reguloridode e o legolidode de todos os otos pelo
ComissÕo, bem como, encominhodo oo Secretório Municipol de
Educoçõo poro que reolize Homologoçõo, preenchendo ossim os

requisilos do ort. 38 e incisos e do or1. 43 e incisos, ombos do Leí B.óóól93 e
suos olteroçôes.

Apos tois orgumentos, e tendo em visto o estrilo cumprimento
dos Leis no 10.520 e 8.666193, observodo todos os procedimenlos poro
osseguror o reguloridode e o legolidode de lodos os otos proiicodos pelo
Comissõo no procedimento, é nosso Porecer no sentido de que devo se

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

E o porecer, ub censur

o - P4,09 de Abril de 2018.

tES A. E

PROCUR MU AL
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