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REPÚBLICA FEDEI{ATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PreÍêitura Municipal de Itaituba

PAIII'CER JUItÍDICO/2018/DICOM

PRIGAO PRESET-CIAL N' - 019/2018-PP.

OB.II,TO - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMtrNTÍCIOS DESTINADOS A ATENDEII, AS
NECI'SSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ASSUNTO _ PARECER CONCLUSIVO

Concluída a Sessão do Pregão Presencial, o procedimento licitatório foi encaminhado a

esta assessoria j urídica para emissão de parecerjurídico conclusivo.

Antes, porém, é necessário tiisar que, em n'romento anterior. esta assessoria jurídica,
em atendimento ao parágrafo único do Artigo 38 da Lei no 8.666193, examinou e aprovou as

lninLrtas de Edital e Contrato, bem como, considerou regular o procedimento administrativo até
aquelu ocasião, nos exatos termos do parecer prévio transcrito:

P \trl-( r..t,À Jt rtíDr( (rl{)[i/Dl( o\t

Pt{I.c.\o Pl{l..st!\( I \l- \'- 019/20llJ t,P.

oB,rljr-() - rQLIst( io DE <;Êr.'IRos .\t,r\ ..\r'í( ros
DI,tS I l\,\t)OS ,\ \',t Etí)LR ,\S \DCI.]SSII),\l)US DO
I( \DO \tt \t( tP\t. DI: r']t)t (,\(l-\o.

.\sst \ lO )ll\t'1.\ l)Íl l.l)11 \1.l:( OYlli\11)

t - t{I:t-,\ rollto

Submete-se a apreciação o prçsente processo relativo ao
procodimcnto licitatório na modalidade Pregão Preserlcial
registrado sob o n" 019/2018, cujo obieto consiste na aquisiçâo de
gêncros alirnenlicios pâra atcnder a demanda do hrndo l\-4unicipal
de l:ducaçào dc ltaitub4 conlormc especificaçõcs do l-ermo de

Rcl'erência - Ancxo I do Edital, atendendo ao disposlo na [,ci no

10.520/2002.

Consta Do presente qertame: solicitação dc despcsa para aquisiçào
dc 8êncros alinrentícios para alcnder a demanda do I undo
Municipal de Educação; despacho do SecretiÍio Municipal de

EducaÇào de Itaituba pam que o setor competente proridencie a

pcsquisa de preço e irÍbrme a cxistência dc Íccúrsos
oÍçanrenláriosi cdaçâo de preços: dcspacho do deparlanlenlo dc
conlnbilidadc inlbrmando a dotaçào orÇrmcntária disponí\el para

atcn(lcr al demilnda: declaraçào dc ildequaçào orç!rnenlária e

Íiniuceiri: autorizaçào de abeÍtura dc processo licitatório: auluaçào
do processo licilâlório: despauho dc encanrinharnento dos Âutos ii

Ilodoviâ '[ransamazônica c/ Rua Décima, s/n. Anexo ao Ginásio Municipal " Bela Vista - CEP 68 180-000 - IIAITUI]A-P^ N'
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Pretbirura Municipal de ltairuba

âssessoria -iuridica para análisc e pareceri minuta do 0dilâl e

anexos. benr como, minuta do conlrato.

ficou cslabelecido no edital o menor preço como critéÍio dc

julean)cnlo. atendendo ao que dispõe o art. 45 da Lei 8 666/93

o prcsente processo consta o edital indicando as exigências

conitanles ,lo aÍ. 40 da Lei 8.666193 c/c art 4n da Lei

10.520/2002. bem como a dooumentação que os interessados

devcrào apresentar para sereot considerados habilitâdos.

Relatado o pleito passamos ao I'arecer'

It , ot!,,1..1o DE \\.{l.lsl.

Cunlpre aclarar que a análisc neste parecer 5e rcslringe a

vclilicaçtlo dos requisilos fontrais para deflâgração do p«toesso

administr'âtivo licilatório benl conlo da apreciação da lninrrta de

edital c scus anexos. I)estâca_se cluc a análise será reslrilÀ aos

pontos .iuriclicos. estanclo cxcluídos quaisquer aspcclos técnioos.

econ[rrricos c/ou discricionários.

III _ P.\ÍIECER

o arrigo 37. inciso Xxl da Conslituição Federal determina que as

obras. scrviços. compras e alienações da Administração I']Ílblica

serão prccedidas de licilação pública que assegure igualdâde de

concliçclcs a todos os concorrentes. ressalvados os casos

espcciliclrdos nâ legislaçào

A Iicilirçtro conÍigura proccdimcnto administrâtivo medianle o qual

a Admi[istÍação Pública setcciona a proposta mais vantajosa'

caBctcrizando-se como alo adminislBtivo formal, praticado Pelo

Cestor I'úblico, devendo ser processado em estrita conlbnnidade

conr os principios cstabelecidos na Constiluição I'cderal na

legislaçâo inlraconstitucional.

No quc se refere a modalidade licitatória ora cm análisc' vale

aclar;r lluc a Lei 10.520/2002 dispõe quc pregão é a modaliclirde de

licitaçâo destinadâ à aquisiçào de bens e serviços corÍuns sendo

estes considerados, para os fi,rs e elàitos desaa Lci' conxr aqueles

cuios pidrões dc desemPcnho e qualidade PossarD ser

ohictivtirentc tlefinidos pelo cdital. Por meio de espcciiicações

Lrsuâis (ilrl. l'. paragraf'o único)

o c\ínrc prévio do gdital tem índole j urídico-lbrmal e çonsisle. via

de rcera. cnr veril'icar nos aütos, no estado em que se cncontra o

proccdilnento licitalóÍio. os seguintes elementos:

a) itutrraçào, píotocolo e nulreraçào:
b).iustilicati\ a da conlrataçâo:
c) loÍnro dc referência. devidarncnte autorizado pcla autoridade

conrpclcnte, qontendo o objeto, o critério de aceitaçâo do objeto,

orça;ncnto detalhado paÍâ âvaliação de custos, defiDiçào dos

mitoclos. estratégia de suprinrento' cÍonograma Ílsico-linanceiro,

dcvcres do contratado e conlratante' procedimentos de Ílscalização

Rodo!ra Transâmazônicâ c/ Rua Décima, s/n' Anexoao Grnà\ro Municipâl Belavisn-CEP 68 180'000_ ITAITUR^_PA A
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e gcrenciarnento; prazo de c\ecuçào c garantia e sanções pclo

inadimolemenlo;
d) incliiaçâo do recurso orçamentario para cobrir a despesa;

e) alo de designação da Çomissào;

d edital numerado ern ordem serial anuall

gj re pr"a.Urfo ao 
"aital 

contém o nome da repartição interessada

e de seu setoÍ:
ti 

"r"à'itl"rt 
do edilal indicando a modalidade e o tipo da

li.ireciio. b.,n .o.o o reginlc de execução (p/obÍas e scrviços):

ii-pr"i*uri" o" 
"a;"r 

mãncionando que a Iicilaçào será rcSida pela

lccislücào nerlincntc:
ir'nr-.l,,,bt,t,, Ju cdilal ítrlolando r' lncal die c horit par'r

1".it,i,n.n,n dos envelopes de docurncnlaçào e propostzr hcnt

ronro Darlr o inicio Llc ilbeíurÍl dos envclopes'

rt indicac:Io do obicro da licilaçào. em dcscriçào sucinta e clÜa:

ti L,r.licaüo do prLo e as condiçocs para a assinatura do conlr'tto

orl reliÍada clos instÍumento§:

,,i nãi""ii" do prazo paÍa execução do contrato ou cntrega do

ohicto:
nr irrdicacãr-, das sanções paÍit o ca\o de inadimplemenlo:

"i 
i.J""ta" do locrl onde poderá ser erltmin:rdo e a'lqulrido o

nrni,,o f,*i.o. e sc há proicto e\c'uli\o Jrsponitcl llc drúir da

i'r,,f,f1..çio ao eJital c i, l,rccl ond< podcrí ser crirtrrinrtdo <

ildquiriJo (P/obras c serviços)l

or irJicaçàL das condiçóes para paÍlicipaçào dir licitaçào:

.tt inchcrçio da fornta dc aprc§enlaçào das propo\la5:

ri irai*i,r" ,lo critério paia julgamen{o' cortr disposiçõcs claras.e

n"ri,,"itàt.ui"itot, indiccçao do" locais' horiÍios e códiPor de

i;;;.; p"* lárnccimento dc infonnaçÔes sobre a licilaçrlo aos

inleressados:
ri'i",t.rçii 0"s crirórios clc aceitabilitlade dos preços unilário e

globiLl c indicaçào di§ condiç')es dc pa8ânlenlo'

No ,;ut rr'speilc à mlnull conlralual' incumbe iro parÜ(isla

ncs.ruisar a ton[onnidade dos seguinlcs ltens:

li-]nn,.riç0", p"r" .uo c*c"'çào cxpressas em cláusulas que

,l"lino,rr.rs diriitos. obrigações e responsabilidades das parlcs' cm

coilormidâde con os terlros da licitaçào c da proPosta a quc se

vinculanr. itstabelccidas com clarezo c precisãol

[r) rctistro das cláusulas necessáriasl

l - o Lrl,icto. seus elcrnento) caracteri5licos'

It ' ., r.!inr< cle cxccuçàr oLr r 
'Ibnlrll 

'ld li\nlccimentoi

iit -., ni.irr. 
^.unaiçôcs 'ie 

pag'rrrrcnlo' ('s crilcrios data'lt:rie <

,",iii.iàlã. ào ,.uiro",n.nto 'le prcços os crireíros de

lrtualizaçío monetária entrc l.lata 
''l'r 

adimplcmenlo das obrrgcçÔes

e a do eletivo Pagamento;
iü -; ;;! d"e inicio dc crapas dc e\ecuçào' de concltrstro dc

.,,,r,gn-'Ja ob:efvaçào r' Jc recebttnenlo dL'llniliv('' .jonli'llnc o

caso:
ü -" o crediro pglo qual correrá a despesa com a indicaçào da

classiflcâçõo funcional programática c da cateSorla econonllca:

VI - ", 
gorrltin,, ol'erickús para ilsseguritr sua Plena ers'Llçtio'

duirnJo (\i!ida5:
üi; - . ' 

ji;"i,"; 
" 

a. r(snorrsabilidrde' Ja' PJfle: cs pcnrlirladr'

câbi\'eis c os valores das nrultas:

rtq
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Segucn chanceladas as

cxanrinadas.

vlll - os casos de rescisão;

ii'- ..""",*""*-,o do; direitos da Administração' em caso de

rescisão adm inistrativa prev ista no a ' 77 desta Lei:

i--- as condiçoes de importação, a claÍa e a taxa de câmbio para

con\ !-l'si1o. (luilndo lor o cxso;

Xl - r 'ir'culaçio ao edil'11 de lir:itaçio "u <i lcrnro qLr( '

..lirp"nliou o, a iflexigiu. ao convite e à propostà do licilanle

vencedor:
xii - ul"g;.ruçao upli"ável à execução do contrato e especialmente

aos casos omissos;
ittt- --o nurir.,"çao do contralado d( manlcr' dtrranl( lud'r a

.'...-,.,.l" .fo .i',,u",o, ", 
cornpllibilidrde corrr a§ obrits!ç'1(( for

"f. .'..",,,'i.f... 
lodas ds condiçÔe' de hcbiliLJçJo e qualific'r1:'to

(rrErdas na licirirçào;

;;i - ;;,-;i"'q,,e dcclrre comprlenlú 'r I'or'" Jr is'lc da

na,"i,,irira.ào ,'urà diri.i, 'lu'rlqucr qt'esláo cÔrllrJlu0l \irr\o r\

clisn,rtrr no ( oo tlo rrl. J2 da I ci n' 8't'oo'aJ:

iü - ,l aràçio dos conLralos al5lrrlc á \;Eenciir doç rcspectr\o'

;,éd ito; ;rÇ;;ntá,io,, ressalvaclas as hipóteses previstâs no ar1. 57

rla I-ei n. 8.666/93.

Consiclsrando que o edital seguiu iodas as caütelas recomcndadas

p"i"'i,.'r ioszo)zooz, corr apiictção sttbsidiária da Lei 8 666/9j;

Consicleranclo que o prooeclimento não apresenta iuegularidadcs

o-lj Do:.alll m.lc,llilr o ccllalne c '1rc a nlinuto dÔ (drl'l §cpLlc o§

ir", !i,",-i.eri. \l'rc regem a mdlcr'ir grllq pclu pross'gtr'rrrerrru

.1,' pro.lr.o li:itrróri., elI 'etl: rrll'1 iore' alL'5'

minutas do lldital c Contrato ora

l{(Êi..tn,. Dol Ilrl . que a análi.c con'iPnxda nL5l( parccrl :' irlr\(

,.'''",".a'.. irrrrclii'r: obserrad"' nfl in'lruçào lro(É5\rr:'l c. rr('

.1..i,. .lr, ..,,. ,',t"".'. rlos l(rrno\ du rrl' l0 § I' h l'i n'

l;;i; .';;. a. o prrágr'tftr ünico do drt l8 Ja l'ei n" 8r'to'r3

Ná,,'t" inh** no ãmb;lo de análise destc Procurador os

elcrntnt,,r tccnico, pertinctttes ao cerrattre 'umo rqucles deordem

,ir."..i,, "r' ,t*"1, 
"nlàrid. 

cuir c\clrJào (lc\eÍà ser vcriiicidr
j,.'.. * iã, * ,..p""."\ ci ' c rrul;'riddü(s comp(renlc. da l'rcl!ilrrÍJ

Ny' uni.ipiLl de Itrituba

Éi o pareccr, sub censura.

Iraitubâ - PA. 20 dc iêvereiro de 2018'

ATtrMISl'OKHI,ES À. DE SOT]SA

PRoCTjITADOII JTÍRÍ DICO N,ttINICIPAL

OAB/PÀ N" 9961

ru
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REPÚBI,ICA I,.I,I)I1I{A f IVA DO BRASII,
l:S lAt)() DO PARA

Prcl'citura Mrtrricipal dc llaitubâ

Após a manilestaçào supratranscrira i^t^",T]:tà" 
d: l]:lt::T 

d"t'^]]l::::.:::tl::ill
do certame (Art.4'incisos I a lV da Lei rf 10 510/02) e providenclou a puDllcaçau qu L:ur(dr'

convocando os interessados u up'""*u"'' suas propostas' §aliente-se oue entre a pLlblicaçào e a

abeltura das propostâs ro.u ou,"'JJo'ãitàãlr]li;"[ àt oa (oito) dias úteis (Art 4"' v da Lei n"

10.520/02).

Em tempÔ o Edital do Pregão Presencial vem detalhando o Objeto' o Prazo de entrega'

a làse c1e Proposta, Habilitaçao, julgãiltnLo t 
'noli" 

dos 
-documentos' 

Julgamento do Recurso'

Docunrento aplicável, Obrigaçoes'àa'êontratadu' e Disposições Gerais' ott seia' dentro da previsão

cla Lei do Pregão - Lei "' ro izi)oã, üt'' tunlo' 
'irrpuiuda.pela 

Lei 8666'.também houvc-a

;;b;;;ç-.rn io"at pi,rti"o n" q;;;;àt avisos da Pleteitura Municipal de ltailuba' para garântrr a

public idade dos atos.

No dia 0T de março de 2018 às 09h30rnin' hora designada Dara a seleÇào da proposta

rlais vrntaiosa, conslarou-se " o;t;;';ç;'àt;;" 'presas 
JoNA^LDo"P RoDRICUES EIRI-'Ll ME'

F DI] A LIMA COMERCIO E V;RiÉil;. - N1E, COMERCIAI, SHIDEITLEY LTDA _ E,PP. J.

J. S. I)E SOUSA _ ME, ROSINEiDàõô§ ãANTOS COMERCIO - ME, S AGUIAR DA SILVA

c c L DA StLvA CoMERõl"o ã-JúÀçAo EIRELI - ME para credenciamerÍo os

reorcsentantes das empresas entregaram as propostas em envelope lacrado para ser abefio e

corlcri,lo segundo as exigências do Ediral'

A comissão passou para a làsc dc lances- e por úllirno oara a tase de habilitaçâo'

iuhrrr,.lo apras JoNALDo r.,' irôoniCüÉs I"lRELl - ME'-corn rrtloI total de R$-54'7{2'00

lcinq,,cnta e qttalro tnil. *"t*ãít qt't'cii: ú:: reais)' F l)E A LIMA COMERCIo F'

vAltl EI)ADE - ME. com 
'oro' 

ioúf de RS-150'268'00 (cenlo e cinouenla tn il' duzentos e sessenla

c oito leais), COMERCIAL SUmÉff'lfiV L'I'DA - EPP' com,valof total de R$-100'088'50 (cem

mil, oitenta e oito reais " 
.inq"ni'1"n-*J' l' l' s' Dtr SOUSA - ME' oon1 valor total de R$-

4J.800,00 (quarenta e tres nrir' oiiocãniàt-ítrtl' TIOSINEIDD DoS SANTOS CoMEltCIo -
ME, conr ValoI total de R$-144'450,00 (cento e quarenta e. q^uatro mil, quâtrocentos e cinquenta

reais). S AGUIAR DA SILYA,;;;-"'iã' t""r ae nS-U'Z1S'OO (noverlta e urn uil' duzentos e

rrinta e três reais) e c L DA sli'v;'àôlüniiêro s LocAÇÃo EttUiLl - ME' com valor total

i. rii-rq.ioti,oo tdezenove nlil, cento e sessenta e oito reais)'

Para cada iletn cotado verilicotr-se a proposta.inicial dos proponentes Após' lances

511çs5.,lros, l'oi definido " 
*t";;;;t;; t;;ltati" Nll houve impetracào de recttrso Na análise das

ucnidóc\ e da autenticidade du, ,'.r,rrr. collslalou-se qLre a Certidào Negltivn <it'D-*it:: I:l'I]"t
aos-l-riburos Federais e 

" 
Dí"id;';ii;;l; Ú;iil;, ernpresa.coMERC,AL SHIDERLEY L,DA -

Epp cstava vencida, sendo ;;.;ü;-; f",9 .a" 
cinco dias- úteis para apresentaçãÔ de nova

certidão. Por fim, com u up""iuuçao da certiclão sem restlição dentro do respectivo pralo' o

pr.g""i," .OjrOi.óu os itens as empfesas vencedolas do ceÍame'

Razão que neste momento o Assessor Juríclico€tnite o seu Parecer Favorável cnr todos

os atos do Processo de iitittçã" tii o 
'no"''t"to 

p'?li:ugo', iá ouÊ tbrarn obserrados todo' o'

Ir()cc,lil)renlos ou,, u"t*"" I'itg'iltiata" t 'r legalidade de'toclos os rros pela Contissâo bem





.;,

conro, encaminhada ao SecÍetário de Eclucaçào para que realize Homologação' preenchendo assitll

ã, ,",ir'rtliã, a" 
"rt. 

38 e incisos 
" 

Jo o"' +; e incisos' imbos da Lei 8 666/93 e suas alterações'

Após tais argumentos, e tendo enl vista o estrito cumpritnenlo das Leis n" 10 520 e

g.666/93, observado todos os procedimentos para assegurâr a regularidade e a legalidade de todos

os aros praticados pela Comissào"rià' ;;;;;1"il", é n"osso Pareier no sentido de que deva se dar

!}":*li;#;;;;;;;;, ü;oi;{un"Jo-o..r.,íuundo a conrraração das ricitantes vencedoras.

REPÚBI-ICA FEt)L,R'\]'IVA DO BRASIL
ES'fÂD() DO PARA

Prel'eitura Municipal de ltaituba

É o parecer. sub c ula.

.{1'
PITOCTJ

oA

ituba - PA, 08 de março de 2018
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