
PARECER JURIDICO 

ADMINISTRATIVO PKEFEITURA MUNICIPAL DE I7UPIRAVGA —PÁ. 

Modalidade Pregão Presencial - Menor Preço 

Consulente: Comissão Permanente de Licitação/ Pregoeiro 

Parecerista: Agenor Pelaes de Oliveira - Procurador Geral 

Direito jldrninistrativo, Direito Constitucional, Lei n°. 8.666/93 (Lei de 

Licitações e Contratos), Lei n°. 10.520/02 (Lei Licitação Modalidade Pregão) 

Princípios de Direito Administrativo, e demais legislação vigente. 

processo licitatório n° 9/2019-040 - PMI. 

objeto a ser licitado: Aquisiçâo de Gncros Alimentícios, destinados à merenda escolar dos alunos da rede de ensino do município de 

Itupiranga, conforme termo de referencia para exercício financeiro de 2020. 

Considerações: 

Inicial mente destaco que a presente a;itlise no engendra nas rvais necessidades quant tativ.is e/ou vlorativas dos objetos tra,.idos 

neste certame. Nosso objetivo é subsidiar, de Iirrna opinativa, juridicamente os doeu mentos apresentados até esta fase. l)cstacando que 

a ad iii o ist raçào nm n ic ipai dcix a de adota r a lorisia eletrônica, visto que 0)0 d ispões de recursos tc nicos capazes cl e re.it iza r o presente 

certame na brins de Pregilo Eletrônico. 

A presente aIiUisv juridica tem por subsidio o cuiupriiiieiiti' no disposto no parágrafo único do ari. 38 da lei de Licitações e Contratos 

Administrativos 	lei N". 8.666/93. 

Ar). 38 ( ..... ) 

iiii(.O. /ls iiii,nilas (le ei/uns i/i /jcí/aç.hi. /k'iil CO/flO as 1/OS contratos, acordos, coo vinios ou ajustes 

dci'ecui ser prevkutiienle exanunadas e afirou.icIaS por asses.ssna /uni/lea da /li/nunistnmç:io. (1/cria .io dada pela Lei 

n" c5A3, de 199/,) 

)bservo que liii. íi ) raio co viados doeu mcii tos go a rncccd, ires do 1)resen te procedi inc n t o, 05 quais passo a destacar os que mais detém 

releO nc ia ju rid iciu para ncissa aiiil ise, sendo os seguintes doeu nientos: 

Miou ta cio edital, com suas especi íicaçôes pert licites ao objeto. 

Anexos: 

Relsçio dos itens com suas especificações; 

II 	'l'ernio de Referência; 

III - lvlodelus de declarações (diversos); 

IV - Minuta do Contrato. 

V 	Outros documentos exigidos por lei. 
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, 	 Estado Para a 
/ 	Prefeitura Municipal de ltupirangaC., 

Passo a analisar: Da ncccssidade de licitar: 

A in,itiria ciii cuineilto cikonlr,i .iinpiro juridico no artigo 37, inciso XXI da Constiluiç.o 1-ederai do Brasil, Lci n". 8.666/93. Lei ii'. 

10.520102, de onde se estrai .1 necessidade do processo licitatúrio para aquisição de obras serviços, compras e alienações, por parte da 

,idministração pública. O qual obedecerã aos principios de legalidade impessoalidade moralidade, publicidade e cficiéncia, buscando 

encontrar a proposta niais vantajosa para a ,idiniiiistração, sem prejuizo da isonomia entre os eompctidors interessados no certame. 

('onsti(oiç.iO 1ederji i/o liras,! 

,'lrt. ?7(........) 

ri5.ça/ia(/o5 os C,)5O.5 4.s1weilk.,i/o.s 11.1 /egisldj'.iO is o/ir,is, serviços, compras e .zlien.ições serão contratados mediante 

processo de licitação jnáb/ica 4/tu' a.sse,,'ure i,,'iia/d./i' de ont//ÇtCS a foi/os OS cineiirrefltcS, coiii chiiisiuiis que esid/ieleÇdIfl 

,nii'nlO, iu.li;tic/,i5 is coni/,ões e/e/lias (1,,/proposta nos termos di /'i, o qual sonwflte 1,crniitirí as 

lec,,ó;, e i'ci'iióin.i u,n/is1,ens,i eis .1 ,'ar.inti.i do  cunJ/)rnfleiJtO das obrigações. ('de.etaquei). 

Da modalidade: 

l)estico que .i niodilid.ide adotadi pala C,uni,lii de 1 	i.ts ii. Pi ego, 1 'resencial, cncontr,i guarida nos termos da lei N". 10.520102, 

em especial no arl. 1", Parigr.ilo I.lnico: 

,1i/O1.Slç ti' A' /'i'ii.' ,' ,seri11 4)5 4Ol,,OLi. /10,/e/a Si'r .0/0/3 4/a d /iCi/aÇiO Fia ilioda/id.'idl' de pregiio. 

por es!,! 1.41. 

00/Lo. (]onso/eu;ou si' /)ens e serviços coi,o,n.r, parw os luis e efeitos ,leste a/1i,/o, aqi/eIec CUJOS 

p.-u/rõc:s i/e dc'si.'1o1,en/i,i e (/o,i/,i/,ii/e /io.s:cUil ser ob/eto'aioente de/inó/os fie/O edital, por ou/o de 

usuais,  no  

Ai 1. 3" A íase prepara ló ria J' pregão (A)servará o seguinte: 

autoridade coinjicleote o SI Iiarã a ncessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as 

cxigncias de h.ihilit.ição, os criterios de aceitação das propostas, as sanções por inadiinplenieiito e .is 

líiisu las do cont rato, inclusive o ii li xação dos prazos para fornecimento; 

II 	a definição do objeto deser,i ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, 

irrelevantes ou dcsneccssãriis, limitem a conipetiÇão; 

III 	dos autos do procediniento constarão a justificativa das definições refcrid,ss no inciso 1 deste artigo e os 

indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados bem como o orçamento. elaborado pc10 

Órgtio ou entidade promotora da 	licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; 

IV 	a autoridade conipeteiile designaráS dentre os servidores do orgão ou entidade promotora da licitação. o 

pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e 

lances, a ,iiiálise de sua .iceit.ibiliilade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto 

do certame .io licitante vencedor. 

° A equ pc de apoio deverá ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo ou 

emprego da d liii ist ração, preíerenc id mclii e jieri cii Cciii es .11) qu id ro perma nen te do órgão ou entidade 

proinotora do evento. 
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[)a docurncntaçiío: 

Em manuseio na docunieniação que inc íii ciisad.i, observo que cinsti a iiniiiiti do instrurisenti> cons ocatório, instruido de edital de 

licitação no qual contém no preánibulo ti 
iiõ mero dc ordem ciii série anual, o iioiiic da repirtição interessada e de seu setor, a 

nodal id ide, o regime de execuÇão e o tipo da 1 ic i ação a menção de que será regi da pelas leis que norteiim ,t matéria, o local, dia e 

hora para recebi mcii Lo da doc o mcii t ação e proposta bem como para inic
io da abcrt ora dos envelopes, indicando também as 

especificações do objeto, niodelo de propostas de preços modelo de credcitciamento para a prática de atos concernentes ao certame e 

dciii ais modelos de declarações consta 01 ai id a, j tist i Íicat ivas ad iii mistraL i vas sobre a necessidade de 	oição do objeto, ludo conforme 

legislação pert i teu te. 

Consta ainda, outros documentos conio: termo de reIrencia, presente tautibem os valores contidos no iuistrunieiitt) de pesquisa de 

mercado, modelos de declarações co o, as ex igénc ias da Lei de Responsabilidade Fiscal, com indicação da fonte de custeiO para arcar 

com o dispéndio adequação da despesa com a lei Orçamentária em vigor. Presente também, Aquiescência do Chefe cIo Poder 

Executivo Municipal como ordenador de despesas acerca da deflagração do presente procedimento e termo (te autuaçãO do processo 

cii) questão. 

Ficou caL abel cc ido lia inimila do edital 1) niCil or preço corno critério de juiganiento. atenden lo ao que  cl ispéie o ,mrt. 45 da lei 8.666/93. 

O j'iiJg.iiliel/to ilas /i/'i)/)OSld.( SI'Í objilii'O, i/u?ie/ic/0 a (O/,i/SSã1) 1Iè /ÍCÍIdÇ1tO OU O re.sponsíve/ fie/O 

1flil'IIC rea/i.íeí/o clii 1'oJi/otniO/a(J1' ei,!)) OS 11005 ar' /icilaç2o, OS criterios /)reVia/fle/lti.' esla/ic/ccu./os lio ,itii 

coi,vodatono e de acordo 'O/li 0,5 /i/o/'('S 'XC/USiVJtflCfl1(' 10/1' !V/('ridOS. de maneira a possibilitar sua aleriçlio 

pelos Ii.',ia,ites e prIOS 0/5,305 (li' u'o//tro/u'. 

Comuipulsando o processo ciii analise, observo em seu instrtuniento convoCati'irio a umidicação das exigências constantes do ,irt. 40 da lei 

8.666/93 e/e art. 3` di lei 10.520/2002, bem corno a rel,ição dos docinuentos que os licitantes deverão apresentar e ainda, as 

penal idades los infratores, enu caso de clesc o mpri men to co nt 'atual 1)0 tenta t iva de 1 ralde processo aI, destacando os doeu nuen los 

iniper;ttivos necessários às habilitações dos interessados. 

l)estacr se a observância no instrinutento de convocação das prerrogativas legais asseguradas às Micros Empresas e às Empresas de 

Pequ cnn Porte. 

Observo que a a ii t or id ide co nu pcI ente (les ignou , o pregoeiro e i'espect iva equipe de apoio indicando SUitS atribuições bem Cunio a 

liabilitaçúu e a adjudicação do objeto do certame ao licita o te vencedor. 

Recomendação: 

Seja 1 ielnicn te observado o cl isposto no a rt . 21 e inc isos da lei Federal o". 8.666/93 

ilri. 2/. Os au'ivos r'Ú!ilc'!ic/O (/5' /(SOl/iOS dOS 151/1(05 (/iS co!? )rrc,,cias, 1/35 10013/35 dl. fiF't'ÇOS. dos CO11Ci)5OS e 

OuOS /c'i/ôcw, 1'iiiboi'i ,'ealizados mi /(,c',// da reparliçio miere.vçada, (/em'erio ser publicar/os coizi antecedência, no 

,n/000o, //0/ 1/1)/a i)X, 
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Estado do Pará 	 . 
Prefeitura Municipal de Itupiranga 

/ - tio / ),á,,o (.)/ut-,al ti,, 1 ,iio, qo.iiie/o ,' (ral.ir di' /i(lt,l,i() /c'/t,/ por O/I.iO ou cvith/.i/L' iil .1 cl,niniaraçmo Pú/,/ie,, 

e. ,,ín,l,, quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente como recursos federais ou garantidas 

por iizstitu4Õw federais; (destaquei) 

1/ ....... 

III 	elo /orn.zI d,ar,o dv grande cireuJ.lç.iO fio /:stjc/o v ta,nl,inz, se houver, en, Jornal dv circulação no Aíun,civio 

(Al na ic',,',Jo o/ti/o' sc'r.í realizada a o/ira, pio'slai/o o .sa'ri,'ço, fernecido, ,,he,,ado ou •i/ugado o bem,,, podendo ainda 

II il i//U,t),StllÇJO, eonlorinc' O) volto ti,, /ieit.'içdo. i,i/h'.,r cv d' outros fui/os Se ti, i uit,'açJo gani iunpliar a ,íros, Se 

<nli/ietIç.io. 

Conclustio: 

1 )est a iorma. pelo ex pttsu . cii tendo perfeitamente com pr d,is .is exigéticia.% ri Ciii IS, estando o presen 1 e p roced niento em coo torrnidade 

Colo preceitos constitucionais e iofriconstitucionais. respeitando-se os princípios da legalidade impcssoalidadc moralidade, publicidade. 

ehcjiiici,i Objctivndo a íiii,il tio' ludo alca:içar a proposta mais vantajosa a administração pública, e ao mesmo tenipO garantindo 

igualdade de com1)vt iç.i 1 toiis os oo 000t'O)cs. 1iidii em ciinlorniid,ioie coto o •irt. 30  da ici o''. 10520/02. 

ido os documentos opte nie 1 oram enviados em con ío riu idade co o) as 1 .CiS Federais ii'. 10.520/2002, lei n''. 8.666/93 e de in.iis 

normas regu lamentadoras dest.i mii t.ria. 

Considerando que at' ent.'Io o procedimento nLs .pr oi',ita ii e1'ularidades que possam mac Luar O certame. Opino pelo 

Prossegu i til en t o. 

o nosso parecer. Salvo nicllior juiy.o por parte de quo'ni de direito. 

1 Lupirarigi 	Paríl, 27 de novembro de 2019. 

12 

/0)li1J/1. 8,648 

ProcuradorÇ/ra(d Município dit Itupiranga (iP)1) 

/ 	Port. 076/2018 
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