
REPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESÍADO DO PARÁ

PÍefeitura Municipal de ltaituba

PARECER JURiDICO/2OT 7/DICOM

PROCESSO LICITATÓRIO N' - 088/20I7-PP.

OBJETO _ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, ESPORTIVO f LIMPEZA PÀRA
ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA DO FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ASSUNTO - PARECER CONCLUSIVO.

Concluída a Sessão do Pregão Presencial, o procetiimento licitatório foi

encaminhado a esta assessoria j urídica para emissão de parecerjurídico conclusivo.

Antes. porém. é necessário frisar que, em momento anterior. esta assessorra

juridica, em atendimento ao parágrafo único do Artigo 38 da Lei n'8.666/93, examinou e apÍovou

ãs minutas de Edital e Contratc. bem como, considerou regular o procedimento administrativo até

aquela ocasião, nos exatos termos do parecer prévio transcrito:

PARECER Jt RiDtco/2017/Dlcoll

pRo( usso r-tcÍTAróRto \' - 088/201?-PP.

oB.rfro - Aet'tsrÇÃo DE l\tArERlÀL DIDÁll( o, ESPoRTII'()
E LI}IPEZÂ PART A'TE\DT]R { IE(]ESSID,{Df DO PRO(;R{}IA
DINHr:lRO NA ESCOL;\ DO FI'NDO MtrNICIPÀt- DÍl
EDL('AÇÂo.

^sstr§to 
- NllNt T,^ Dt F.Dl l '\l- D (loN] R,\TO.

I - RÍj.,\TORlo

Submclc-se a âprec,ação o pÍes€nie prôcesso relalivo ao procedimenb

licíâtôrio nâ rndalidadc P.egào Presencial regrslrado sob o n" 088/2017'

cuio ohlclo e, âqujsiçào de marertal drdâtico. esPoíilo e limP€72 parâ

âÍendcr 3 oeccssrdade do prog.âma drnheiro na escola do Í:undo Municipal

de tiucaÇào- contbrme especii:caçÔes do Termo dc Reftrêncrâ Ancxo I

do EdÍa1.àtendenLloaod§posro na 1-.i n" I0 520/2002

Constâ no prcsente cenâme solic(âção de dcspesa para aquisição de

materiâl esponivo PDDE:017. mâterial de limpezâ pam o proSÍama

drnhcjro na escolâ (PDDE) e material de exPediente para o PDDE;

despâcho do Secretario Municrpâi de Lducação pam que o setor

compclente providencie a Ésquisa de proços e infoÍme a exislênciâ de

recursos orçamentarios. cotação de Preço§; d€spâcho do d€pâÍtâmento de

contabilidâde in,+brmândo n dotâção oÍçamenúria disPonível parâ atendeÍ â

dcmandâ: ale.taÍação de adequaÇã.l orçâmenúria e financerra, aütoÍização

de ab€nura de pÍocesso licltatório; autuâção do processo licitatório;

despacho de cncaminhamento dos a'rn)s à ass.ssorra j uridlca paÍa ânálise c

pâreceÍ: mjnula do edilal e aneios. hêm como. inlnula do cdntralo'

licou estabelecido no editâl o menoÍ preÇo Por item como criÚrio de

iulgamento, dendendo ao que dlspõe o :tn 45 da ki 8.0ó6/93'
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O presente proccsso coosta o edrlal rndrcando as exigências constanies do
aí..+0 da [.ei 8 666/9] c/c aÍ .1" dâ Lei l0 520/2002. bem como a

documentação que os interessados deYerão apresentaí para serem

considerados habililados

Rclatado o plcÍo passamos ao Pa.eccr

- OBJET () DE A\Al.lSIl

CumpÍe aclarâr que a análrse nesle parecer se resEinge a \cfllicaçào do§

requisilos lonnârs pâra deilaSÍaçâo do processo administralivo licitatório
bcm como da âpÍeciaçào da minuta dc edilal e seus anexos Deslaca_se quc

a ânalise serà restrita aos pontos Juridicos. eslando excluidos quaisqucr

dsÍlcclo\ tecnlcd\ económ,coç crou dlscricionaÍio\

II P{Rt,t( ltR

O ânrgo -1?. rnciso XXI da ConstiiurÇào FedeBl determrna que í§ obms,

scrvrços, compras e alienâções da Âdministraçào Publicâ serâo precedidâs

dc licitaçâo püblrca quc asseg!íe igualdade de condições a todos os

concorrenlcs- ressâlvados os câsos espccrtlcâdos na legislaçào

^ 
licrtaçào contigura proccdimcno âdminrsttativo mcdrante o qual â

Àdninistraçào Púbiica selcciona a prcposta mais vantajosa, caÍacterizândo-
se como ato administrativo tàrmal. praticado pelo Geslor Público. devendo

ser processado em eslnta conformidadc com os principios estabelecido§ na

Constituiçâo Iederâ1 nâ leSrslâção rnliâconslitucional

No que se retàre â modalidâde licrtatória ora em anàlise. vale âclarar que u

t.ci 10.5202001dispôe quc pregão s ir modahdâde de licitaçâo desiinada à

aqursrçào de bens e serviços comuns. sendo estes considemdos. pâra os Íins
c elbilos dcsla Lei. como aqueles cubs pâdrôes de desempenho c qualidade

possam ser obielrvãmenle dctinidos pelo edital. Por mcio de especificâções

usuais (aí l"- pârag.âfo unrco).

O exâme previo do edital tem indole Juridico-formai e consiste. via de

Íegrâ. em verificar nos aülos, no estado €m que se encontrâ o pr$edimento
licitâtório. os seguintes elemenlos:
â) autuação- prolocolo e numeraçâol
b) iustificaliva da contratação;
c) lermo de íeferência. devidâmente âulorizado pela autoridade competente,

contendo o objeto, o criléno de aceitaçâo do obJelo. orçamento detâlhado

par.r â!âliaçâo de custos. deÍinição dos metodos. e§tratégia de suprimento-

cronograma Ílsico-financeiro. deleÍes do contratado e contÍatanle,
procedimentos de liscalização e Serenciamentoi pmm de execução e

garantia e sançôes pelo inadimplemenlo:
d) indicação do recuÍso orçamenüiílo pâra cobrir â despesa;

e) ato de designação da comissâo;

0 editalnlmerado em ordem serral anual;

-!.) se preâmbulo do edrlal contém o nome da repartiçâo interessâda e de seu

h) preâmbulo do edital rndicando a modalidade e o trPo da licitrÇão. bcm

como o regim€ de execução (p/obÍas c serviços)i
i) preâmbulo do editâl mencionando que a licitação serâ regida pclâ

legislaçâo peninen&.
j) preâmbulo do edital anolândo o local, dia e hora para recebimento dos

envelopes ds documentação e proposla, bem como pâra o inicio de abeíurà

dos envelopesi
k) indicâção do objeto da lrcilaçào. em descnÇâo sucintâe clara:

l) indicaçáo do prazo e as condições paÍa a assinatúa do conaato ou

r€túadâ dos insfumentos;
m) indicação do prazo para execução do conúâto ou entrega do objeto;

n) indicaÇâodâs sanções pâra o caso de inâdimplemenlo:
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o) rndicação do lolal onde pode.i ser examrnado e adquúido o prclcN
bàsico. e se hó projeto execurivo drsfonivel na datn dâ pubhcaçào do cdrlal
c o locâlonde podeni sorexaminâdo c âdqurido (p/obras e serviços)l
p) indicação das condiÇíles paÍa partrcipação da lic(açãoi
q) indicaçâo da 1àrmâ de âpresentâçào dÍrs propostas:

r) rndrcação do crilério parâ lulgâme.lo. com disposições claras e

parâmelros objetivos: indicação dos locais. horários e códi8os de aoesso
parâ lomecrmento de inlorniâções sobre a llcitação âos inteÍessados:

s) rndicaÇào dos €riteÍros de âceitabi|dade dos preços uniúÍio e global e

indicâçào das condiçôes de pagamenlo

No que respeita à mrnuta contratuü|. incumt'e ao pa.ecrsta pesquisâr a

conformidade dos seguinlss ilens:
a) condiçô€s para sua execuçào. eÍpresvrs cm clàusulas que definam os

direitos, obflgaçôes e responsâbilidades das paíes. em conformadâde com
os termos dâ Lcilâção e da proposta â que se vinoulam. eíabelecidas com
clareza e pr€cisão:
b) registro das cláusulas necesúrias
| - o objeto e seus elementos câraclerisilcos;
ll - o regrme de execução ou a l'oÍmÀ de fornecimenlo:
lll - o preço e as condições de pagâmento. os critérios. data-base e

p€riodicidade do Íeâjuslamento de preços- os cÍitérios de atualização

monetária ontre a dâla do âdimplemônto das obrigaçô€s c a do efelivo
paSamenlot
lV - os prâzos de inicio de etapas de cxecuçào. de conclusâo. d€ esrega. de

obs€naçâo e de recebimenlo definÍr!o. conforme o câso:

v - o crédito pelo qüal correrii a dcspesâ, com a indicaçào dâ classificaçào

luncronal tr\rBràmátlca c da calegoÍrr cconôm;ca
vl - âs garantias oferecidâs pâíâ âsse8uaar sua plenâ execuÇão. quando

€xrSdas:
Vll - os direnos e âs responsatlihdadcs das pâíes. as penalidades cabivers e

os vâlores dâs multas
VIll - os câsos de rescisão:
lX - o Íeconhecimento dos direitos dâ AdminislmÇào. em casô de res.iúo
administrariva preyisrâ no an 77 destâ L€i;
X - as condiÇões de rmportaÇâo, a dala e a taxa de câmbio para conversão,
quândo for o caso.
Xl - À v,nculação ao cdrtal de Iicrtação ou ao t€rmo que a dispensou ou a

rnexrgju. ao convite e à propostâ do lrcilânte vcncedor:
XII - a lcgislação aplicálcl à execuçào do contíato e especialmenle âos

Xlll - a ohrigaçào do contralado d. mant€í. durânle rcda a execuçâo do

conrÍBto. em compatibihdade com as obrigaçô€s por ele assumidâs. todâs âs

condrçôes de habilitação c qualificâção exigidas nâ licitaçãoi
xlv - cldusula que dealâre competeorc o lbro da sede da Administ.açâo

,âra dinmir qualqueÍ questão controuâI, sâlvo o disposlo no § 60 do arl i2
da lri n. 8 ó66,§l:
XV - A duração dos contÍâtos adslritâ â vrgênca dos respêctivos creditos
orçâmenláÍros. ressâlvâdâs âs hrpóteses prevr§tas no art. 57 da Lei n

8 666ts]

Consrderando que o edrrÂl seguiu k)das âs caulelàs recomendâdas pelâ Lei
l0 520/2002. com aplicação subsidiána da l-ei E 666/93:

Conside.irndo que o pÍocedimcn(r nâo apresenla irregulârdad.s que
possam mlcular o ceíame e qúc ir mrnutá do cdilal seguc os precertos
le8ais que regcm a lí,xteÍiÃ. elit!! p€lo prosseSuimenlo do processo
licrtatório cm seus ultcaioÍcs atos

Seguem châncelàdas as minutas do liditâl e Contralo oÍâ examinadas

Regisro- por lim, que a análisc consignada neste parecer se ateve às
q uestôes j urid rcas obserladâs na instÍuÇào pÍoc€ssuâl e no edilâl. com seus
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anexos. no§ Ermos do aí l0- § I". da Lei n" 10.480/2002. c/c o paágrafo
único do aÍt 18 dâ l-ei n'8.66ó/93 Nâo se incluem no âmbito de ânálise

de\le PÍocuradoÍ os clcmentos rccnrcos peninenles au cename. como
aqueles de ordem financeira ou orÇâm€núflâ. cuja exatidào delerá ser

verificada pelos setores Íesponúveis e âutoridades competentes da

Prefeituro Municipal de Ilâituba

E o parecer. sutr censura.

Itâituba - PA- 01 de nolembro de 2017

ATE}IISTOKHLES.\. DE SOT SA
PROCTJRADOR JURiDICO MI ]N'ICIPAI
o^B/PA l'9.96{

Após a manifestação supratranscrita, a comissão de licitação deu início à fase

extema do certâme (Art. 4o incisos I a IV da Lei n' 10.520/02) e providenciou a publicação do

Edital, convocando os interessados a apresentarem suas propostas. Saliente-se que entre a

publicação e a abenura das propostas fora observado o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis (Art. 4',
V da Lei no 10.520102).

Em tempo o Edital do Pregão Presencial vem detalhando o Objeto, o Prazo de

entrega, a lase de Proposta. Habilitaçào, julgamento e analise dos documentos, Julgamento do

Recurso, Documento aplicável, Obrigaçôes da Contralad4 e DisposiçÔes Gerais, ou sej4 dentro da

previsão da Lei do Pregão - Lei n" 10.520/02, bem como, amparada pela Lei 8.666, também houve a

publicação em local público no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de ltaituba. pâra garantir a

publicidade dos atos.

No dia 22 de novembro de 2017 às 09h30min, hora designada para a. seleçào da

proposta mais vantajosa, constatou-se a presença das.empresas R. CUNHA COMERCIO DE

VARIEDADES LTDA - ME e C L DA SILVA COMERCIO E LOCAÇAO EIRELI - ME para

credenciamento. Os representantes das empresas entregaram a proposta em envelope lacrado para

ser aberto e conlerido segundo as exigências do Edital.

A comissão passou para a Íàse de lances e por úhimo para a lase de habilitação,
julgando aplas R. CUNHA COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA - ME com valor total de

RS-Z.ZSO,OO (sete mil, duzentos e cinquenta e seis reais) e C L DA SILVA COMÉRCIO E

LOCAÇÃO EIRELI - ME com valoÍ lotal de R§-7.737,30 (sete mil. setecentos e trinta e sete

reais e trinta centavos), Para cada item cotado, verificou-se a proposta inicial dos proponentes.

Após lances sucessivos, foi definido o menor preço unitário. Na análise da documentação de

habilitaÇào e consulta de autenticidade das cenidÕes, constatou que a Certidão Negativa de

Natureza Tributríria Estadual apresentava resrições (cassada pela SEF'A), sendo concedido o prazo

de 5 (cinco) dias úteis para âpresentação de nova certidão. Por fim. com a apresentação da certidão

Sem restrições dentro do respectivo prazo. o pregoeiro adjudicou os itens as vencedoras do ceíame.

Merece ressalva. contudo. que até o presente momento não consta dos autos a

numeração e rubrica das folhas. RECOMENDÁ-SE^ portântô. que todas as laudas do processo sejam

devidamente assinadas e rubricadas.
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Razão que neste momento o Assessor Jurídico emite o seu Parecer Favorável em
todos os âtos do Processo de Licitação até o momento praticado. .já que foram observados todos os
procedimentos para assegurar a regularidade e a legalidade de todos os atos pela Comissão. bem
como. encaminhada ao Secretário Municipal de Educação de Itaituba para que realize
Homologação. preenchendo assim os requisitos do art. 38 e incisos e do art.43 e incisos. ambos da
L,ei 8.666/93 e suas alterações.

Após tais argumentos. e tendo em vista o estrito cumprimento das Leis no 10.520 e

8.666193. observado todos os procedimenlos parâ assegurâr a regularidade e a legalidade de todos
os atos praticados pela Comissão no procedimento. é nosso Parecer no sentido de que deva se dar
prosseguimento ao processo. homologando-o e efetivando a contratação das licitantes vencedoras.

É o parecer, sub censura.

- PA. 27 de novembro de 201 7.

usa
Proc Jurídic Munici

An .964
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