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REPUBLICA FEDERATIVA DO SRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipãl de ltaituba

PARECER JUR Drco/2020/DtcoM

TOMADA DE PREÇOS @4l2O2O -t?

ASSUNTO - PARECER CONCLUSIVO

I . RETAIóRIO

Vem oo exome deste Procurodor Jurídico Municipol, o presente
processo odministroiivo, referente oo Processo Licitotório no modolidode Tomodo
de Preços n" Cc,412020 - TP, que troto do controtoçôo de empreso poro
perfuroçõo de poços semiortesionos com estruturos compleÍos dos reservotórios
elevodos e cinco torneiros, poro olender o demondo do Município de lloitubo-
PA, conforme o constonte no Solicitoçõo de Despeso onexo oos outos.

o procedimento ricitorório, objeto deste porecer foi iniciodo com ooberluro de processo odministroiivo, d'evidomente ouluodo, protocolodo enumerodo, conlendo o indicoçõo preciso de seu objeto 
" 

ouràii ãàJo:toipertinenles à modolidode pretendido.

o.,noi, oo3jri5l,,::rf;rl?á:J:"rodo Ediiot em todos seus rermos e onexos. e

A lomodo de prr

ff.:ã5,ilífi .J,,ff ";f i:,":".i:.r:irtrttn*ttnois,sendoobservodosrnreomodolidodeeoo

É o breve relolo.

IÍ - ANÁUSE JURíD,CA

O objeto
MENOR PREÇO GLO8AL obje
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ôo do pRO
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POSIA PELO
seleç

PROCESSO L|C|TATOR|O N" . O/tO/2020

OBJETO - CONTRATAÇÃO OT EMPRESA PARA PERFURAÇÂO DE POÇOS
SEMIARÍESIANOS COM ESTRUTURAS COMPLEIAS DOS RESERVATORIOS ELEVADOS E

CINCO TORNEIRAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA_PA.

,Tx1iffim* azônica c/ Rua Décioa, s/o, Ánexo ao cinásio tr4unicipal _ BeIa Vista _ CEp: 68. r8O_OOO I
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ocordo com os especificoÇões e quontitotivos estobelecidos no editol e seus

onexos.

No doto do certome fixodo poro o dio 
-18.de iunho de-2020'-t3T]::

devidomente publicodo tÃ lárnO e imprenso "i':i1' " 
Comissõo de Lrcrtoçoo

deu início oos trobolhos oe âlerturo do certome' em cuio reuniôo' olém dos

membros do comissôo de Licitoçôo, comporeceu os "toietot: 
R & J CAMPOS

sERVIÇOS LIDA - Mt, 'tp';t"t;;il;' fÀr àuoervot .veloso 
Compos; MAGEPLAN

SERVICE E LOGS ElRELl. '"p'J*""i"* i"i 
Jonio Rodrigues dos Sonios de Cosiro; C

[§soJnií anEll, representodo por vonderlei dos Sonlos'

REPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura MuniciPal de ltaituba

No dio 22 de .iunho às l5h, o Comissôo opós onolisor os
quesiionomentos feilos concluiu que:

l) A empreso R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA - ME, conferiu que o
Certidôo Municipol foi opresentodo junlomente com os documentos referentes
oo credenciomenlo do licitonle, pelo que foi oceito, hojo visto qUC OS

Rodoúa Traisamâzónicâ c/ Rua Décima" s/n, Anexo ao Ginásio Municipsl - Bela Vista _ CEp: 68.180-00

Adiontefoionolisodoodocumentoçôodecredenciomentodos
empresos que optorom por. por.titióor, do certome' poro enÍõo dor início ô fose

de hobilitoçõo.

Após o fose de credenciomento' forom onolisodos os documenios de

hobilitoçôo opresentodos 
'p""bt ;;à;*os ocimo 

-especificodos' 
poro entôo

;;;ã;; oÉàttuto dos propostos' Dodo o polovro oos presentes:

1) A representonte do êmpreso MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI

questionou que o empreso C H S SOARES EIRELI' opresentou o oceryo de no

iiaãiztrã-; quot nôo foi identificodo o otividode de perfuroçôo de poços; o

ocervo de no 21336712O2Q foi onexodo duos vezes'

2)orepresenlontedoempresoCHSSoARESElRELlquestionouqueo
empreso n á : CnUpOS SERVIÇOS LTDA - ME, repeliu o CAT de no 213625120201rês

vezes;deixoudeopresenlorCNDdentrodoenvelopeconformesoliciÍodono
CRC; opÍesentou Certidõo do CREA do empreso sem conslstêncio, pois opresento

em seu quodro lécnico o geólogo que nôo foz mois porle de seu quodro

funcionol.

Depois de registodos os questionomentos, o Comissõo suspendeu o
sessôo poro onólise dos queslionomenÍos e documenioçõo, remorcondo o
reoberturo do ceriome poro o dio 22 de junho de 2020 às l5h.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO SRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura MuniciPal de ltaituba

informoções que esto Comissôo pretendio. exkoir delo' ió terio obtido no

momenlo do credenciom""iã' tttti"Ot regulor com seus lribulos municipois' e

iendo o otconce ao, o"n.iáiãr;*"r;; no or1. 42 do LC no 12312006 e

olteroções vigentes; iO em reiàçao oo CREA opresentodo com dois geologos'

sendo um o Sr. Fronçois i"voà"]üããoãi do situo e sr' Movke wille de Mille de Limo

BoÍreto, conforme oocumentoçOo em onexo' o empreso decloÍo que o seu

resoonsóvel técnico e o sr.'"üàv'rã wirte oe tvtitte de Limo Bonelo' onde o mesmo

;';]ã;tàê;àr-tetnitot àitÃ"s àLte; constotou-se tombém que o empreso

ooresentou CAT de "" Zt'àÜSi1á/:iO-ãoi-u"..t. Portonto, o empreso R & J

inl,aros sERVtÇos LTDA _ i^ã"-ü-rins[úÁon no certome e opto sesundo o seu

á""ro o PorliciPor de nove lotes'

2) A empreso C H S SOARES EIRELI opreseniou o CAT de n' 21336712020

duos vezes e o cAT dt ;: 2iái;i-i"t nnr' estondo incompleto' portonto' o

mesmo esió HABILITADA ;à áeioãt ; optà segundo o seu ocervo o porticipor

em dols lotes.

3) A empreso MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI opresentou todo o

documentoçõo exigido. 
"'ionão 

ottit HABILITADA poro porticipoçÔo em todos

Conforme regislrodo em oto de reuniõo do Comissôo de Licitoçôo'

iniciodo o onólise O.t oáli'tÃtntãs-Oe hobililoçõo' os Licitontes resiorom

HABILITADAS contorme os oilàntoçOes ocimo poro o segundo !ose-' 9onfo9-e-1
otendimento dos exigêncioi do' inslrumento convocotório' As licitontes noo

tiverom inlençõo oe interpolieJuiso ldectoroçõo de renÚncio expresso)'

No fose de clossificoçôo dos propostos'. no dio 23 de iunho de 2O2O'

opós julgomento oe ocorio-lã- "t 
rtirnos do item 45 do Editol Tomodo de

Preços no N4l2o2o,o, urnpiÀoi torom vencedoros nos seguintes lotes:

os lotes.

R & J CAMPOS SERVIçoS LIDA - ME: lote ll com volor totol de RS-

108.580,57 (cenlo e oito mil, quinhentos e oitenlo reols e cinquenlo e sete

centovos): lote lV com volor lolol de R§'l0E'580, 57 Icento e oilo mil, quinhenlos e

oitenlo reois e cinquento e sete centovos); lote Vlll com volor lotol de R§-

108.580,57 (cenÍo e oiio mil' quinhenios e oitenio reois e cinquenio e sele

centovos) ; lote X com volor lotol de R§-108.580,57 (cento e oito mil, quinhentos e

oilento reoisecinquentoesete centovos) - PerÍozendo o totol de R§'434.322,28

(quotrocenlos e trinlo e quolro mil, irezentos e vinte e dois reois e vinte e oito

ceniovos) .

1)

Rodoüa TÍansarnaánica c/ Rua Décima' s/n'
ITA]TUBA.PA
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2) MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI: lole I com volor totol de R§'

109.312,4ó (cenio e nove mil, trezentos e doze reois e quorenlo e seis cenÍovos);
lote lll com volor lolol de R§-I09.312,4ó (cenio e nove mil, trezentos e doze reois e
quorento e seis cenlovos); lote V com YoloÍ lotol de RS-109.312,/tô (cento e nove

mil, trezentos e doze reois e quorento e seis cenlovos); lole vl com YoloÍ lolol de

R§- 109.312,4ó (cento e nove mil, trezentos e doze reois e quorento e seis

cenlovos); e lole vll com volor lolol de R§-'109.312,4ó (cento e nove mil, lrezentos

e doze reois e quorento e seis centovos) - perlozendo o lolol de R§-54ó'562,30

(quinhenlos e quorento e seis mil, quinhenÍos e sessento e dois reois e kinto

centovos).

3) C H S SOARES EIREII: lole lX com YoloÍ de R§-107.887,17 (cento e sele

mil, oitocentos e oiienio e sele reois e dezessete cenlovos).

Suplontodo o fose de hobilitoçÔo e clossificoçôo dos propostos.

obedecidos às disposições legois e procedimentois, dodo o polovro oos

presentes, delo nõo fizerom uso, obrindo mõo de eventuol direilo de recurso'

Ressollo-se que os preÇos opresentodos nos propostos vencedoros
eslõo dentro do proticodo no mercodo, nôo excedendo o volor eslimodo pelo

Adminislroçõo, sendo, portonlo, oconselhóvel o odjudicoçõo e homologoçôo do
certome.

Registro, por fim, que o onólise consignodo neste porecer se oteve às

queslões jurídicos observodos no instruçôo processuol e no Editol. Nôo se incluem
no ômbiÍo de onólise do Procurodorio os elemenlos técnicos pertinentes oo
certome, como oqueles de ordem finonceiro, orçomeniório e, principolmente os

elemenlos iécnicos envolvendo ospeclos de construçõo civil, cujo exolidõo
deveró ser verificodo pelos seÍores responsóveis e outoridodes competentes do
Prefeiluro Municipol de ltoitubo.

il - coNctusÃo

A onólise ocimo evidencio que o processo licilolório estó em ordem,
que os disposições legois que regem o modolidode de liciloçôo forom
observodos, e que os proposlos opresentodos pelos Empresos sõo vonioiosos
poro o Administroçôo, sendo, portonio, oconselhóvel à odiudicoçÕo e
homologoçôo do certome.

Rodovia Trans,amazônicâ c/ Rua Décima, s/n, Anexo ao Ginásio Municipal - Bela Vista - CEP: 68.1
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Por todo o exposlo, esle Procurodor Jurídico emite o seu Porecer
Fovoróvel em todos os otos do Processo de Licitoçõo olé o momento proticodo,
jó que forom observodos todos os procedimenlos poro osseguror o reguloridode
e o legolidode de todos os otos pelo Comissôo, bem como, encominhodo oo
Prefeito Municipol poro que reolize Homologoçõo. preenchendo ossim os
requisitos dos orl.38 e incisos e ori.43 e incisos, ombos do Lei n'8.óó6193 e suos
olteroçõês, isso se ochor convenienie.

É o porecer, sub censuro.

Itoitubo - PA, l8 de ogosto de 2020.

Souso
PÍoc niclpol

OAB Ano
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