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PARECER JURIDICO 

ADMINISTRA 77 VO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA —PA. 

Modalidade Pregão Presencial - Menor Preço 

Consulente: Co,nissJo Permanente de Licitação/ Pregoeiro 

Parecerista: Agenor Pelaes de Oliveira - Procurador Geral 

Direito Administrativo, Direito Constitucional, Lei n°. 8.666/93 (Lei dc 

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

Principios de Direito Administrativo, e demais legislação vigente. 

Processo licitatório n". 9/2019-038 - PM1 

Objeto ii ser licitado. Contratação de empresa especialista no fornecimento de link de conexão com a rede mundial de compuadores 

(internet), com suporte técnico 24h, para atender as necessidades dos órgãos da prefeitura municipal de Itupiranga, referente 

exercicio financeiro ano 2020. 

Considerações: 

bis almente destaco que a presente ,in,jlise n.oengendra ias reais necessidades qu.i titativas cou valorativas dos objetos tra,.idos 

neste cvii,une. Nosso objetivo é au bsid iar, de forma opi nativa, ju rid ica mente os doc u inen os a present.idos até esta fase. Destaca n do que 

ad miii si raç ão muilicipal deiXa de adoL ir a forma ei cl rim es, visto que não dispões de res ii raus iéc nicos capazes d e real i lar O preseli ie 

cri une na 1 uno a de Pregão kietrô nec'. 

A pieselite anàiise jurídica tem por subsidio o cuni1sriinento no disposto no parágrafo único do ,irt. 38 da l,ei de l.icitaçties e ('ontratos 

Administrativos - lei N°. 8.666/93. 

Art. 38 (..... 

J'arajr.,l() 01)11.)) 	Is IllifliIt,I.5 de cd/l,I:S (IC I,cita4 Jo, hei,, COfIO) .15 (/0.1. ci'ntratos. .ICOI(IOS, CO!) ié,iios ou .lj11.s1cw 

ciciem ser prctIi1/lt1?(e ev,i,,,in.idas e .Iproni(/as por a.'cseçs(,rI;l juridica da Administração. (Redação r/ad.z pela Lei 

,,°8.&S'3, /' /994) 

(.)bservo que me foram enviados documentos guuriiecedores do presente proccdiiiiento. os quais passo a destacar os que mais detém 

i cles'ãnci.0 pundica para nossa ,,,,.jlisc, sendo os seguintes docmuiisntos: 

Minuta do edital, coill suas empecml icações pertinentes ao objeto. 

Anexos: 

1 	Relaçio dos lotes com suas cspecifeações 

II 	ermo de Referência; 

111 	Modelos de declarações (diversos. 

IV Minuta do Contrato. 

mmi ros doeu mcmi tos exigi d s p 1 lei 
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Passo a analisar: Da necessidade de licitar: 

A matéria em Co bento encontra a m fiaro ju rid co no  a ri igo 37. inciso XXI da Constituição F-'etkral do Brasil, Lei 	8.666/93, l.ei n''. 

10.520/02, de onde si' estrai ,i necessidade do processo licitatorio p.ir.i .iijulsiçào de obras, serviços, compras e alienações, por parte da 

ad m n sI raç ão pública. ( ) 90.11 obedecerá aos p ri nc p is de lega Idade, i i o pessoal idade, moral idade, publicidade e eílciência, buscando 

encontrar a proposta mais vanta josa para a adnunistraç.'io, seio prejlos'ai da isoilomia entre os competidores iiteressados no certame. 

(.'onslttinç.io í.s/eo,/ /ii Brasil 

'li! 	7(........) 

.V,Vl - rc'ssalailos v. .oi's espcificado.s na lc:g,slaçjo, as obr,,s. serviços, compras e .ihenaçôes serilo contratados rnedàznte 

processo de licita çh10 1,úbh'ca que a.s-si,'u/s' ii,'u,,h/.o/e de coni/içóe.c .1 todos oa .o,ii'orren(es, coni e/luso/as que esabcicç.ini 

ti/)rigiisies de paq.onl'iiIo. ,n.,ii(u/as .5' coiii/11o:s efeto-as/,j /itoposta. nos (e/aFIns iii /('i O qual sonieole permilirlá as 

ex/s,'(,1cia.s de c,ua/ifi'ea4-.io IOCttiCa e econômil..1 ,,j/,s/ien5jic'/s .i gai.intia do cu,n1'rinienii,i/.is O/)riga'ô(S (destaquei). 

Da modalidade: 

l)estaco ijue a modalidade adotada pala COmISSãO de l.icitaçào, Pregão Presencial, encontra guarida nos termos da lati N0.  10.520/02, 

em especial no a rt. 1`, l'a rágra ío U nico: 

'Ir!. 1" Para aqo;S/ç.io de bens e serviços C('tflOOS, podei-a ser .0/0(0/a .1 licitação na ,niiLIalu/.,i/e de prcL,'.in. 

que ser., regida pi)r esta I.e,. 

P.uãgr.ilo único. Consis/er,,,n-si' bens e serviços comuns, /,,'ifl/ OS línS e eleitos t/eSte arli,go, tique/es CUJOS 

p.u/isicw i/e (/esein/.beo/ii i e i/i/It/it/ad(' ,'o,s,san; ser ob/etimineitie i/ebnidos pelo ei/uni, por file/O (/1' 

e.s1ccilic.içôes usu.ns lio iiii'o 

Art. 30  A fase prep.o .itoria do pregão observara o seguinte: 

a aLui oridade cc, 01 pele iii e jii sI i ficará a necessidade de contratação e dcli iii rã o objeto do certa me, as 

exigéncias de habilitação, os critérios de iiceiIaçtti da.., propostas, as sanções por inadimplemento e as 

cláusulas do Contrato, inclusive com ftx.içáo (los praios para fornecunento; 

II 	a definição do objeto devera ser precis.i, so ficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, 

rrckvaiit es ou desiiecessá rias, li rn tem a Competição; 

III 	dos au los do procml i niten lo constarão a justificativa das defi lições referidas no inciso 1 deste artigo e os 

iii d ispen sáve is eleni cOlos t ccii te is sobre os quais CO verem ti poiados. titio :ojti(> o orça nico lo, elaborado pelo 

orgão ou cii tidadc proti tutora da 	licitaç,io, dos bens ou scrviçosase re no licitados; e 

IV 	.i autoridade sono pel ente designara. dcii t ri' os se rv dores do o rgao (iii Ciii idad e pro lioilora da licitação, o 

picgoi.ii o e respectiva coi'e k apoio, cuja .itriloiução inclui. denire mil ras, O recebimento das propostas e 

l.uiict's, .i análise de su.i ,iceit,iliilid,ude e sii,i chtssificaç.io, bem i orno .i habilitação e a adjudicação do objeto 

do certa inc ao licitante '. eiiiedo 

i" A e9u pc de .ipoio devera ser untcgrad.i eni sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo ou 

emprego da ad ni iii si ração, prelu'renc ia 1 mei te per tencen 1 esao quadro perman ente do óigão ou entidade 

prrimotora do evento, 
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l)a documentação: 

Liii manuseio iii docunientação que mi.' lui enviada, observo que consta ii minuta do itistruniento convucatório, instruklo de edital de 

1 	it ação no pial contini no preàmbu lo o nu mero de ordem em seric iii ii. o nome di repartição interessada e de seu setor, a 

modalidade o regime de cxci. mi çãcc e o tipo da licitação, .1 nienção de que seriL regida pe1.is 1eis que nortela in a inatiria o local dia e 

titia para re'cebi,nciito da ilocuitieiltaçàic e proposta, beni cometo para uiicio da •ibert ora dos envelopes, indicando tambim as 

cspec míic.ições do c ibjeto, iltodelo de propo'.t is de preços. im modelo dc e ede mica neo to pa a .i pratica de a O is co ncernen tes ao certame e 

demais modelos de declar.ições, constam ai nda, ju st Ímc,,t vis adininistrativa,,  sobre a necessidade de aquisição do objeto. Tudo con io mie 

k'gi siação P" 	iicti te. 

onsta ainda, outros doe umtmeiitos como: tt'rmnii de refem criei, presente ta:mmbem os valom es cont dos no instrumento de pesquisa de 

mercado o odelos de declarações com as cx iginc ias da Lei de Responsabilidade Fiscal, o um indicação da fonte de ci isteio para arc;I 

com 	o d ispc'itd o. adequaç Lo da despesa como a Lei 	) 1 liii Cli 1 .L ria cio sigo r. ltresen te Li mmi hcin , Aq o iescénc ia do C lmeÍe do Poder 

Executivo Nlunmcipal, como ordenador de despesis. acerca da dcllagração do presente prcicedinmento, e termo de autuação do processo 

1fli t1iii,'stiii>. 

Ficou estabelecido na minuta do edital o Tmmeiior preço cometo CrtiCrio de julg.inmetmto, atendendo ao que dispõe o art. 45 da Lei 8.666/93. 

jlrt, •15 () JiIIg.Inief tio d,,s fmro/ti,sIas cera o/mJi'Ilio, (/c'i'efl(/o a 1 o//iei.eio li' /0/14.10 00 O ts's1toiis,Ivv/ /0/o 

cai; vi/e realízi/o co, Co/;/or,c;o/.iu/c' CiO,, oa Iiio.s 1/e In'iIaç;io. os cri/Crias /,rei',.?,lieflle os/a/cc'IecO/oee 00 .i/o 

co,;i'oc.I(Orio e dc' .icOR/o .0/li 0 /.itOle CXC/OS,ia/lmcfl(e iJt.'/i.' rt'Ier,i/oa, c/e iliuieira a possibilitar sua alvriç.io 

pelos //c'if,LiJICS e /iC/itc Org.u)s (lv co,,trole. 

( :01,1)0  Lan l o o processo ciii anal se, observo e in seu i nst ro nien Lo convocat ó rio a indicação das cxigônc ias constantes do art, 40 da Lei 

8 ('66; 93 e: e ,irt. 3" da Lei 10.520/2002, beni como .i rcl.ição dos documentos que os licitantes deverão apresentar, e ainda, as 

penalidades aos infratores, elo caso de dese um ri mcii lii conI ri tu ai tio 1 en t ii iva de Iralde processual destacando os documentos 

iii cera L vos necessãri os às habilitações dos iii t eressados. 

1 )estaca-se ,, observãmmcia no instrumento dc onvocação das prerrogativas legais, asseguradas às Micros Empresas e lis Empresas de 

Petitieno Port e. 

Observo que .c tu ii ri d ade e ietet lei CO te designou, o p  regc 'ei 	e respce ti v,i eq um pe de a poiti. ind iça ido su as atribuições, bem como a 

habilitação e a adpidic.ição do  ob;eio do certame ,,o licit.imite coe edor. 

Recomendação: 

Sej.i fielmente i,hservado o (lispiisto no uiri . 21 e inc isos da 1 ei Federal ti". 8.666/93 

,4rt. 2/. ( )a .i iiSOS COilii'ij,/i) ii,'. Ç('Si/fliO.s dlOc (lJJf.i/,s (1.1.5 CO/)CorrCfmu'/,i.s, (1.25 tOflhii(/.i.S (1C• /)f{Ç05, (/0.5 L'i)ih'iiPSOS C 

(/o.ç Is'i/õis, i'in/tctra rca/is.o/o.s no local da is'parliçJo iiiti'ie sadia, (/eis'r,ai, ser publico/os coi,, anlee'cslchi,c,ã, 00 

111 /'fliiflO, /10/' ilFita Vez.' 
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fedra/ e, onda, quando se tratar de obras ilnancisdas parcial ou tola/mente com recursos federais ou garantidas 

por instituições federais; (destaquei) 

li 	- 

lii - cin /ornal t/IÍrio 1/e ,,'r.l,zi/e circu/açJo no Estat/o e t amn /'cmnl, se /toui'cr, eni jorna/de circu/açJio mio iW'tinicipio 

ou tia i ,í,.,.i, ' ,'mu/e si 'ia r,'.il,.'a,l.i 	prestado o se, i Iço. 1,rnecu/ '. alienado ou alugado o benz, 1,oi/endo ainda 

a ,'lt/n,uh,,sfitl ç tjo, COfl/(ltIfl( o v/to ti,-, /u'itaçao, ti/is/a, -se de oulro.s soe/os de d i'u/gaçio /,ara a,,i1zliar a ;íroi, de 

tomnpvtsç.io. 

Conclusão: 

1 )esta íorma, pelo ex posto. cii te tido perfei La neo te eu tu pos1 as as exigéncias iniciais, estando o presente procedi mcii Lo ciii cmi íOrIl) idade 

com preceitos constitucionais e nt raconst t os otiai s. rcsps'l ti tido se os pri ticpi os da legal idade, 1 m pessoalidade. moral idade, public idade, 

eíicic'ncia. Objetiva tido ao Iliml 1k tudo .t ki iiç ir a proposta iii a is Víl ntajosa i\ ad ni iii is! ração p/t bica, e ao mesmo tempo garantindo 

igualdade de co iii pet ÇO 1 todos os co ncot rentes. ludo cm coo íorrnidade com o ar!. 30  da lei n°. 10.520/02. 

Estando os documentos que me Oram enviados em conformidade com as Leis Federais n°. 10.520/2002, Lei n0. 8.666/93 e demais 

normas regtilalltell tadoras desta ioaLuria. 

:i,nsdera nio (pc' ate então o proce(i mcit tu não ii re'.c 111.1 irregularidades q dc' jos.tii) mac ii lar o certa me. ( )pi no pelo seu 

1 'rossegti Intel 1 to 

o nosso p.lrcLcr. Salvo nlc'lltor jil Is_O por parte de qlii.'In de direito. 

li ilpiranga 	Pará, 26 de novembro de 2019. 

8.648 

LProcurador Çe/a(do Municípiv de Itupirauga (i'1,4) 

076/2018 
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