
Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de Itupirangà .  

PARECER JURÍDICO 

ADMINISTRA TIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE JTUPIRANGA —PA. 

Modalidade Pregão Presencial - Menor Preço 

Consulente. Comissão Permanente de Licifação/ Pregoeiro 

Parecen'sta: Agenor Pelaes de Oliveira - Procurador Geral 

Direito Adnji,nistrativo, Direito Constitucional, Lei n° 8666/93 (Lei de 

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

Princípios de Direito Administrativo, e deinair legislação vigente. 

Processo /icifatório n" 9/2019-035 - PMI - SRP 

Objeto a ser licitado: Co:itratação de empresa espt'cializada em locação de vekulos leves e pesada, nwtocicictas e iwft/uinas pesadas 

para suprir as necessidades do niunicipio de Itupiranga/PA. 

Considerações: 

n e iA neo te destaco que .i presente .111.11 se não engendra itas reais necessidades pia ii 1 ti t ivas e! tu valorat ivas dos objetos t ram. tios 

neste certame. Nisso t)i)(etivt) é subsidiar, de forma opinativa, juridicamente os documentos apresentados até esta fase. Destacando que 

adiiiinistraçào municipal deixa de idotar a forma eletrônica, visto que nilo dispões de recursos técnicos capa/es de realizar o presente 

certame na forma de Pregti F1etràiuco. 

A presente .inálise juridica tem por subsidio o cunipriluen: 	:kpusto no parágrafo unico do art. 38 da l.ei de licitações e Contratos 

Administrativos 	Lei N" 8.666/93. 

Ari. 38 (..... ) 

grafi, único. As minutas de editais i/o licitação, bem coam .is dos contratos. acordos, coiii'/nios ou .ijusies 

Seiva, ser previanwnle e.tannn.u/a,s e a,,roi -adaa por assessor/a juruhca dj Ai/mnioislraç,io. (/i'c'claç,jo 	pela J.e, 

O" /'&1. i/o 199.1,) 

Observo que nie loram enviados documentos guarnecedores do presente procedimento, os quais passo a destacar os que mais detéiti 

reievncia imidica d.ira tussa análise, sendo OS seguintes documentos: 

Minuta do edital, coni suas espccii'icaçoes pertiileiltes ao objeto, 

:. A nexos: 

1 	Reiaçáii LILIS tens colo 51h15 esjlec i fie IÇOCS; 

II 	'I'eriuii de Rei eit'i)e ii; 

Mi idi ts de dccii rações (diversos); 

IV 	\Iiniit,i di Ata 

V \iinut,i 

 

do Cinitrato, 

VI 	Outros tltictitnentos exiidos por ici 
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Passo a analisar: Da necessidade de licitar: 

A o itiri.i em comento encontra .lnlp.Iro jurídico no ,iri go 37, inclso XXI, da Constituição I-eder,iI do Brasil, Lei 00. 8.666 / 93, Lei o°. 

0 520/02, de onde se estrai a necessidade do processo licitatõrio para aquisição de obras, serviços, compras e alienações, por parte da 

aditonistração pública. (1) qual obedecerá aos pi iii ipios de legalidade. lnlpessoaii(Ia(le. nioralidade, publicidade e eficiência, buscando 

ci ico n rar a proposta mais san taj osa para a adiiiinistr.kçào, sc ni prejuízo da isononi ia entre os coo ipet dores interessados no certame. 

Constituição Federal do lfrasi/ 

.'lrt. 37(.......) 

.\.\l rescilvado.s o. ,..i.so' ,'s,',cificado.s o., leç',slaç.io, as i'/';av serviços, compras e alienações serão contratados mediante 

processo de hcitaçâo pública que .iss1gure igualdade de condições .i to,/o.i 0.1 ,o,ic,'rri'ntes, Co/O ClauSu/as que est.11'e/eÇ.ifli 

ohriçiçõev de 1lag.amenio, nc,ni,d.,c .cs conílições eletivas da /,ro/,osta, nos lermos da lei. O qual somente permitirá as 

exsg 1ncias de ijuahli'caçào táeniea c' ,soiuinh,ca ini/i.spensiiveis à garantia do ium1,rinienlo i/as obrigações. (destaque:). 

l)a modalidade: 

1 )esiaeo que .t modalkhide adotada pala ( omissa,' de l.icit.ição. Pregão l>resenci,il, ellcoii:ra giiarid.i nos termos da Lei N''. 10.520/02. 

CIII especial no a rI. 10,  Parágra lo U ti iço: 

ri ri. /" Par., aquisição ile bens e serviços comu,,s, 1,odera ser adot.u/a ., //Ci(.,ç.io na modalidade de pregão. 

que serd regida por esta /.e/. 

Para,,'r,,/i, unicu. Consi,/ei,un-.si' /'ens e serviços co/nuns, para 0.5 /i;s e efiitos deste artigo, aqueles cujis 

pailrões i/e i/esenipenbo e qualidade possam ser objetiv.u,,ente de/,'nn/os pelod,taJ, por meio de 

es/li 	'cações usuais no nii'rado. 

A ri. 3"  A íase p  repa ri tú ria d>, pregão observa rã o segti iii ti.': 

1 	a au lo ridadc' coto petente ju si ficará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certa Inc. as 

exigências de habilitação. os critêrios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplenlento e as 

cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento; 

II a definição do ohjcto devera ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, 

irrelevantes ou 	 Iiiiii tem a co mpet IÇ.io. 

III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso 1 deste artigo e os 

indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo 

órgão 011 cni diii. proiliultulra da 	licitação, dos bois ou serviços .0 se reto licitados; e 

IV 	.i aLIiu,riulaiit' collupeteilie designará, dentre os servidores di, órgão 011 entidade proiliutora da  licitação, o 

p regi 'e tio e ru'spcci 1 va euj iii pe de apoio, cuja ai ri bit içitu i i iic lui. à co t iC mui ras, o recebimento das propostas e 

lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificaç.io, beiiu colHo a h.ibiliiação e a adjudicação do objeto 

dc, ceri atue .iui leu tini i.' 	ucedo r. 

1° A equipe de apoio devera ser integrada cm sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo ou 

emprego da administração, preferencialmente periencerites ao qu.idro permanente do órgão ou entidade 

p romotora do evento. 
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Da documentação: 

Em io.iriuseio na docunwntaçiio que inc íoi eiiviad,i, observo que consta a minuta do instruineisto convocatõrio, instruldo de edital de 

licitação no qual conLi 	no preãiiiluilo o número k ordem cio si5rie anual, o iiiioie da repartição interessada e de seu setor, a 

modalidade, o regime de execução e o Li1io da 1 icm).içào a nienÇsi de que será regida Jielas leis que norteiam a matéria, o local, dia e 

lora para recebimento da doe o nico tição e p ri ipi ist a bem como para inicio da .iberi o ri ti o envelopes nd icando La mbém as 

especilic.içiies do objeto, modelo de propostas de preços, modelo de credericiamerito para .i prática de atos conccrnentes ao certame e 

dem,os modelos de declarações, constam .iina. justilicativas administrativas sobre a necessidade de aquisição do objeto. Tudo conforme 

lcgisl.ição pertinente. 

Consta a inda outros documentos co no: teimo dc referenc ia presen te também os vai ii res 00 t dos o o instrunientode pesiju isa de 

inercad o, modelos de decla rações com as ex igcnc ias da 1 ei de Responsabilidade Fiscal, cmii indicação da fonte de Custeio para a rt a 

com o ti ispéiid io, adeq uaçio da despesa com a lei ( ) iça nientária em vigor. 1 1resen te tain béin, Ai1u iescência do Chefe do Podei 

Exec o t ivo Mo nici pi1. com  o orde nado r de despesa s,.ic erca da deflagração do presente procedi inen to, e termo de autuação do processo 

Co) questão. 

l icou  estabelecido na minuta do edital ci menor preço como critério de julgamento, atendendo ao que dispõe o art. 45 da lei 8.666/93. 

.4rt. 451 () JOI,Ç'.iIiJtf)tO c/.1.5 pr01o.sl15 scr.i o/,j,,'liiss, i/t'i'em/o a C'oinisS.io de /iCitilç'.iO ou o rc's1,on.s'Jvel pelo 

Co!) i'ilc' fl'a/iza JO em con/orniu/ade COO) OS tipo.s de licita çJo, o.s cr,Ieno.s f)rt'i'itii)lel)lc' et,ib/ceiiJü no ali, 

coo i'ocatório e (le .u'oo/o coni os Iafonç m'eIusn,,,)e,)te nele referidos. de maneira a possili/itar si),' aferi.iii 

pelos l;cil,inlc e ieio.s orj:.0 'a m/t' moo/mIe. 

;ooipiilsaudo o processo em analise, observo cio seu instrumento convocatório a iodic.i ,,o das exigc'ncias ConStanteS do art. itt) da I.ei 

ft066/93 dc art. 3" da I.ei 10.520/2002, beni conio a reliição dos documentos que os hit,ini's deverão apresentar, e ainda, as 

peo.ilid.ides aos infratores, em caso de ilesdtonpriniento ciai)tr,i)O.il ou tcntativa de Iralde pi ocessual, destacando os documentos 

1 niperil 505 necessários às lhibil itações dos interessados. 

1 )estac.i se a observ,'imicia no instrumento de convocação das prerrogativas legais, asseguradas às Micros Empresas e às Empresas de 

l'cnuieno Porte. 

bsers o q ile a auto rid a de com pet co te designou. o pregoeiro e respect iva equipe de apoio, ind ican do suas atribuições, bem tomo a 

habilitação e a .idjtidic,içào do objeto dii certame ao licitante vencedor. 

Recomendação: 

Sej.i hi_'lnmetumm,' ,,issem'vtidt, o disposto no ir) 21 e ir,ci',,.', da lei Federal ii''. 

,4ri. 21. Os avisos conkIh/ii osrtçunu dos edeais a',s c'O/)Ci)rtiJih/aS. das tomadas de preços, dos concur.s'os e 

dos leilões, emnh,or,, rea/o'ac/o.s' no iocai da repartiç ão interessam/a. dei er.io ser piib/ic.idos com a,1lecetléncia, no 

fl)i1)imflO, Of 1110.1 
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/ iio DiU/O ()fi,.,al d., L IJJ./O. jo.un/o si' trJldr (/5 I/cltaç.io /5/1.1 por 0/g.iO 00 eiitii/ade cl., /lclminislrisçJo Púl,/,ç., 

e .o'/w'a, quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com recursos idcrais ou garantidas 

por instituições &iierais; (destaquei) 

III 	eiiiJornal o'iJ,,o tu' 	CirCo/.iÇJ' I/o 	e Iam//co,. Sehouver, cIO Jornal de csriiLição /10 /i'Iunie,1,io 

ou IIt/ re5giio onde ser.) rc'abz,o/.s .s obra, prestado o ser/iço. fornecido, a/wnado ou ,,/iigado si /,cnj, podendo ai/o/a 

a At/ininklrnç:io, conlorme o vis/lo da /ieil.ição, ,iti/,ar-se de outros /1w/Os de divulgação para amp//sr a tirOu cli 

competição. 

Conclusão: 

1 )esia forma, 1/CIO ex posto. eu (cii do perki (ai neo e co itip ridas .is e xigncias inc ia is. estando o prese o te proced niento cio coo forni idade 

iii precci ti is consi tu coo/is C o f racoosi toco na s. i espei .111sI si se os I)rincipios da legalidade, i inpessoiti idade, moralidade, publicidade. 

elici/iiCia. ( )b1citivaudo .10 01111 (te (tido .Ilcaiiçar ti proposta li/ais s'auttt)clsa 1I icliiiiiistraç5o pública, e ao mesmo tempo garantindo 

tii.tldadc' de ciiopetiÇ.to a 	, COiiisr elites. 	tolo Ciii coitiirmid,uk com o iii 3° da lei o° 10.520/02. 

1 st.tiislo i,s iI,cIimeot,s cpie etc fs,r,im cio id.5 e;ii 	unt.i iiisl,idc . iii as Leis 1 eclerais o" 10.5202002. Lei ii°. 8.666/93 e demais 

1)0110115 reguliil)icntailortis desta nitIIériti. 

.oiisiderttiido lLie ,ltc' ciitis, 0 proceslimento liio aprcselii.l irregul.tridadt's 9liC poss.uii macular o certame. Opino pelo seu 

Prosseguimento. 

o iiosso 1i,)i-i'c,'r S,d%o melhor juiso por Flarie  de si/leio de ,iIrett,. 

liupiranga - Parti. 18 de novembro de 2014. 

)7genoPe(aes de O1veira 
O,.4(B/cP)1. 8.648 

di A1unicípzo Se Jtupiranga (q1) 

Port. 076/2018 
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