
Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de ltupirangà 

PARECER JURÍDIcO 

ADMINISTRATIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA —PA. 

Modalidade Pregão Presencial - Menor Preço 

Consu/ente: Comissão Permanente de Licita ção/ Pregoeiro 

Parecerista.' Agenor Pe/aes de Oliveira - Procurador Geral 

Direito Administrativo, Direito Constitucional, Lei n' 8.666/93 (Lei de 

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

Principios de Direito Adi,iinistrativo, e demais legirlação vz»entc. 

Processo licitatório n": 9/2019-036 - PMI. 

Objeto a ser licitado: Aquisição de gás liquefeito de pctróko (Gl.P), em vasilhames de 13 quilos, para atender os órgãos que compõe a 

prefeitura municipal de Itupiranga, referente exercício financeiro ano 2020. 

Considerações: 

lo dai ente destaco que .i presente ,i nl 1 se ni, i enge n d ri o is reai,%necessidades qu a ri ti la 1 ivas e/ou valorat i vas dos objetos t ri.' dos 

leste certame. Nosso objetivo é subsidiar, de forma opinativa, juridicamente os documentos apresentados até esta fase. Destacando que 

a adniinistração municipal deixa de adotar a lorma eletrúnica, visto que não dispões de recursos técnicos Cap.Izes ((e realizar • presente 

certame na forma de Preg.io Eletrônico. 

A presente análise juridica tem por subsidio o cumprimento ro disposto no paragrafo único do art. 38 da l.ci de licitações e Contratos 

Administrativos - Lei N". 8.666/93. 

Art. 38 (.....) 

imico, ils !nInut,!,s t/e ci/it.iir i/i, Iicilaç'iio, l)CiIi como IS 1/OS cOi,tr.iIos, acon/os, co,ii'õnio ou ljuStÉsi 

1/civil? ser prei'iai;leI?Ie c'x.l!mI/.o/a.s e .iproi ad., por .)SSsSOri.I /iirIl//e.i 1/a .'li/nnnistração. (/?c.sJaç'.io dada pela J.e, 

n" 8.883 de 199.0 

Observo que me foram enviados documentos guarnecedores do presente procedimento, os quais passo a destacar os que mais detém 

relevância juridica para nossa análise, sendo os seguintes documenos: 

I. Minuta do edital, com suas especiíicdções pertinentes ao objeto. 

2. Anexos: 

1 	Relação dos itens com suas especificações; 

II ' Termo de Referéncia: 

III - Modelos de declarações (diversos); 

IV Minuta do Contrato. 

V - Outros documentos exigidos por lei. 
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Passe> a analisar: 1)a necessidade de licitar: 

A iii,itéri,i cio comento encontra inpai ii jiiridic no artigo 37. inciso XXI, da Ceiiistitiiiç.io Federal do Brasil, Lei n°. 8.666/93, Lei n°. 

10.520/02 de onde se estrai a necessidade do processo iici tatório para aq ei isiço de obras, serviços, rol pnas e alienações, por parte da 

ieiministnaçao pública. O qual obedeccr3 aos pi'incijios de Ic.ilidd, iiiipessoauid.ieie, inoraliehade, publicidade e eficiência, busCando 

encontrar a proposta mais vantajosa para a .iiiministração, sem prejezizo da isonomi.i entre os competidores interessados no certame.. 

(.onstitiiiçiio Federal e/o l?ti.r// 

.'frt. 	7(........) 

.\X/ ressa/i . !o.s o ei' o e;>eesIe.ze/os na Iei,'Is/açio. as ia/na. Serviços, compras e .i/ien.içócis serão contratados mediante 

processo de licitação pdb/ica e/iie .es.se,'ure i,,'ilali/ac/e e/e C0I11//1(3c'5 .1 (Oe/O is concorrentes. Coo? CJsijsulas 9111' cvta/,eleç.iin 

e'/'rie,'lçoee e/e p.eg.unento. f11antIelI,s .1.' Condições eletivaS da 1'rof,osta, nos ter/nos 1, 1e1 o qual somente permitiri .15 

c'.v/gc1nc/aS de quaIílicaçio 1e'r'l)ica e' 1COJiôIllic.1 l/U/i5/)eilsa i'eis .1 b'ar.1iltii do eul,,/'rinwnlo t/.i Obr%I?Ç55erC (destaquei,). 

l)a iiiodauidatle: 

)cst,iro e1ue a oioeialieiide iiotad,i pala ( ou ii'...i 	Ii' 1 . lt.iç.o. Pregio Presencial, encont ri 140.iriel,i 1105 termos da Lei W. 10.520/02., 

Viii especial liii aO. 1, Par'igralo (.Jnico; 

.'lrt. 1" Rira .iqiioiç.io e/e /iens e SefliçOs coii,ijns, /1(k/e/J si'! .11/01k/1 a licitaçio ia (flOd.7liC/J1/e' (IV />i'Cj'.JO. 

que ser.l rc'nl.1 por Vsta Li,. 

Paragralo úi,,co. C'onssderan, -.se bens e seniços Comun.s. para os /iiis e /eitOs deste artigo, aqoe/e.s cujos 

1,adrõeç e/e t/escinpnho e' qiialidae/e poss.nzt ser o/>je1idinv?te' de/ia/dos pelo edital, por meio de 

es/'eci/'cações osll.i/S no mercado. 

Art. .3° A se prepanatiri.i do prcgto 4servar3 o segu ok: 

a autoridade com1 iete n te j 051 lC.i ri ii necessidade de con tia taço e dcli iii rui o objeto do certame, eis 

exigências de habi Ii t.iç.io. os cri t/ rios de ace 1 taçilo das propostas. 15 SCi iições por iii ad implemento e as 

clulusulas do cooti ato, i ncleiseve coro flxaçuio dos prazos para fornecimento 

II 	a deflnmçao do objeto devera ser precisa, suficiente e clara, ved,idas especificações que, por excessivas. 

irrelevantes OU desncccssarias. limitem •i cumpetiç.io. 

til 	dos aUtOS do procedimento conStaruio a justificativ.i das definições referidas no inciso 1 deste artigo e os 

indispensuiveis elementos t/cnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado Pelo 

órgãn ou entidade promotora da 	licitaçuio, dos bens ou serviços a serem licitados, e 

IV 	a autoridade ci>ull1lctente desiji),ir,i, deiitre os servidores d0 ói guio ou entidade promotora da licitaçuio, o 

pregoeiro e esper tira cqu pc de .ipOio. cuja .it ribunçuio ome liii. ele'ni ri' outras, o recebimento das propostas e 

Linces, a .oiitIisc de su.i .i eut.ihil id.i:e e sua ciassiflcaçuio. bem e orno .i itibiiit.iç3o e a tdjeidicaçuio do objeto 

cli) cert,litee ,Ie) llcit,i,ite 5 encediir 

§ 1°  A equipe de apoio deverui ser intcgr.id.i cor sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo ou 

emprego da .idimiini'.ir,iiu. prck'reruci.ilunente perteurcentes .io quadro permanente do órguio ou entidade 

prolnoeoI.i d0 (•seulo 
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l)a documentação: 

Iii iisiiiiieio na docui cotação que me ii enviada, observo que consta ,i minut.i do instru nieiitii convocatório, instruído de edital de 

lil. it.iç.io  Iii) qual contém no preâmbulo o ni'iinero de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a 

inodalidide, ii regime de execução e o tipo da heitação, .i nwnção de que será regida )el,us leis que niirteiam a matéria, o local, dia e 

hora para recebimento da docu nentação e pro1iost .1 liCli) CO WC) para iii icio da atie ri ti ri tios cii S'eiOpeS, irldicando ta nbéiu as 

especificaçÕes do objeto, modelo de propostas de preços, modelo de credenciameuito para a prática de atos conCernentes ao certame e 

demais modelos de declarações, coust.uni ailida. jtistific.itiv.us  .idmunustrativas sobre a necessidade de aqUisiÇãO do objeto. Tudo conforme 

legislação pertinente. 

uiist a a nda outros documentos cno: ter mii de refereuc ia, presente também os vai ores coo t dos no instru mento de pesquisa de 

inc rcado, modelos de declarações com as ex igé nc ias da Lei de R cspo n sabi] id ide Ei scal com i id ic .uç ão da fonte de custeio para arcar 

O ii tspén diii, adequação da despesa Co iii ,u Lei (.trçamen ti ri a em vigor. 1 1resen te ia iii buoi i , 	o iescênc ia do Chefe do Podei 

Esecu t ivo Moo ic pai, como ordcnad or de despesas, acerca da deflagração do presente proced iii cii tu, e termo de autuação do processo 

ciii questão. 

Ficou est ,ubeiec ido na iii riu t.i do cdi tal o inc nor preço çonw cri terio de ju lganuento. ,utendendo ao que ci ispõe o art. 45 da Lei 8.666 / 93. 

Art. .15. O jo/g.nneiito das propostas aera objetivo. rjei elo/o .1 	 dt' /iCít.i.iO ou o respons.Iiel pelo 

con iate realiz,i lo em co/I/or,,uo/,u/e (0111 OS tipos de licita ç.io, os c'ritctr/oa  /irc'r,j,fleflk' c'sta/,elecidos no aio 

Coa uocaiório e 1/e acordo CVIII os fatores c.rc/o, iamente Fie/e rc/'r/i/o.ç, de ,lraoeir,l a possibilitar sua al"riçih, 

pelos licitantes e /,elos OIp.io.s i/e CO/li Fole. 

ii Ri roL i o processo em a n,ii is.' observo em seu i nst ru meu to convocatório a indicação das cxi génc ias constantes do ari . 40 da Lei 

8.666/93 dc a ri. 3" da Lei 10.5201 2002, heiri coo iii a rel,ição dos doc ir mcii tu is q  o e os licitantes ci everão apresentar, e ainda, as 

'ii, liclaihes .ios infratores, em caso de desciu uiipruocnto ciiit atual ou tentativa de fralde processual, destacando os documentos 

iriujierativos necessários às habilitações dos interessados. 

I)ç'stac,u-se a observância no instrumento de Convocaçàu das prerrogativas legais, asseguradas às Micros Empresas e is Eriipresas de 

Pequeno Porte. 

Observo que a autoridade competente designou. ii pregoeiro e respectiva equipe de apoio, indicando suas atribuições, bem como a 

lraiii ii taç.ii i e a adjudicação do objeto do certa me ao licita n te vencedor. 

Recomendação: 

Seta liclineil te observado o disposto no ari. 21 e incisos da l.ci Federal n°. 8,666/93 

.4,1. 2/. Os ar/aos conlen(/ii (is rc.'siuoos 1/os cd,t,u,s ulas COIlc'Orre,icl.l,e, t/.i.S (00.11/li d ,  preços, e/os concursos e 

dos leilões, e'Ill/lora realo'.lu/os no local da repar1iCio mtcre'ssad,,, der er.h, ser publicados coizi anteccc/e1nc,i,  no 

tiiítiitno, flor 11!??.? iVZ 
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Prefeitura Municipal de 
/ 	110 l)id,io (E/e,.,! i/.z L7n,ao, iva,u/o si I,ut.,r d'e /u.it.it;io  li!:, /'or Orgão 01, soto/ai/e si., /1 l/nhinivtra f;-ío Pú/,/ica 

e,.,/'u/.,, quando se tratar de obras fina.nciadas parcial ou 10hz/mente cozo recursos federais ou garantidas 

por instituições federais; (dc'staquei) 

III 	i'iii fornal i/i.lrf o iii' j,'Iaiu/e iIrculaç ,io I/o /:çiailo e ta,ubc',,,, se houver, e/o jornal de circo!-? çiio no iiáu,iicipio 

ou na regido o,,tie seta real,/ai/.J a o/ira, 1'restado o .si'ri IçO. /orns'co/o, .1/ier,ac/o ou alugado o /,em, poc/eni/o iin£lij  

a /Idnunis(raçdo. con//srn;e o vulto da licitação, 0(1/1/ar SC de outros meios de divulgação para .unphdr a ,-írea de 

con/pelição. 

Conclusio: 

1 )esta lurniri, pelo exposto. eineiislii perfeitaineliti.' dliii rkisasexiginci.is iniciais, estalido o presente procedimento em conformidade 

um prece i t os donst tu 101h? is e o raconst tuc uni is. respei t.uido se os 	nei pios da lega] d,ide, i m pessoal idade, mural idade, publicidade, 

chciéncia. ( )lsjctivando .io final de tudo akanç.ir a proposta mais vantajosa à administriçào pil.ilic.i, e ao mesnii) tempo garantindo 

ii,tld,1le d i.oIlipct Ç50 a todos 's ,'ucorrentr.. i tido ciii 	'irlormidade Com ii art. 3'' da lei o" 	0 '20IO2. 

l.standlo os 	 t,tie  me ioi-.iui enviados ciii COnioI.midade com as l.eis Federais ii'. 10.520/2002, Lei ii''. 8.666/93 e dentais 

lorenas regul.inieritador.is  desta n.itéria. 

Cinisidc'i .iiidii 4UC ali ciitào ii pi ocediniento nu 	api esi'itl,i irregularidades i.lue possam niacul,ir ii certame Opino pelo seu 

Irosseguiinen lo 

li 1)0550 p.irecer. Salvo melhor juízo 1)111  parte de 	de dii eito. 

1 tiipirangri 	Parií, 27 de novembro de 2019. 

// 0)1(B/q4. 8.648 

q)rocuraçor,4era[do Mlunicípio deitupiranga (P)t) 

/ 	'Port. 076/2018 

--.,..,.--•-,•-- 	-• 	
.'-j_.__- ______..--i 
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