
Estado do Pará 	 •: 

Prefeitura Municipal de Itupiranga 
PARECER JURÍDICO 

ADMINISTRATIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA —PA. 

Modalidade Pregão Presencial - Menor Preço 

Consu/ente: ConiissiTo Permanente de Licitaçilo/ Pregoeiro 

Parecensta: Agenor Pe/aes de Oliveira - Procurador Geral 

Direito Adniin,itrati;'u, Direito Constitucional, Lei n°. 8.666/93 (Lei de 

Licitaçõcw e Contratos), Lei ii' 10520/02 (Lei Licitação Modalidade Pregão), 

Principios de Direito Administrativo, e demais legislação vigente. 

Processo licitatório ii": 9/2019-039 - PMI. 

Objeto a ser licitado: Contratação de Empresas especializada em fornecimentos de peças para manutenção de máquinas pesadas 

pertencentes ao Município de itupiranga referente exercício financeiro ano 2020. 

Considerações: 

Inicialmente destaCo que a presente an,jhse no engendra nas relis necessidades quintit.itis as e/Ou valorativas dos objetos tracidos 

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

a 	 inunicipal deixa de adotar a forma eletrônica, visto que não dispões de recursos técnicos capazes de realizar o presente 

certa inc na fonii a de pregáo LIet rô nico. 

A presente ,in tI ise jurídica t em por subsidio o cumpri mcii Lo no l spi St o no pa ragra lo iii) ICO 110 .1 ri. 38 da Lei de Licitações e Coo tratos 

Adni in lx( rui vos 	Lei N°. 8.666/93. 

Ai. :t8 (.... 

00111). As minutas IIC e,/,Ia;s dc /idil,,5 -.i., hciii i)1Fu) as (/05 contratos, acon/o.s; como'cmzios ou «fostes 

i/ci'Cfli ser /O5'i/jn7(flti eXali?illit(f.is e aproi o/as Ior ,l.soril J1ll)i/ic.1 ii., tic/mniim:straçíio. (Redação dada pela Lei 

ji .S8S?, de 1994) 

()bservo que inc foram enviados documentos guarnecedores do presente procedimento, os quais passo a destacar os que mais detem 

relevância jurídica para nossa analise, sendo os seguintes documentos: 

1. Minuta do edit.iI, com suas especificações pertinentes ao objeto. 

:. Anexos: 

1 	Reliçâci dos itens com suas especificações; 

II 	Termo de Referência; 

III 	Modelos de declarações (diversos); 

IV 	Minuta do Contrito. 

V 	1. )iitn,s documentos exigidos por lei. 
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Estadodo Pará 
Prefeitura Municipal de Itu piranga 	ZT 

Passo a analisar: 1)a nccessidade de licitar: 

A matéria em coilierito encontra amparo juridio n, ,irt go 3. inciso XXI da Constituição Feckral do l3rasil, Lei n°. 8.666/93, l,ci n°. 

10.520/02, de onde se estrai a necessidade do processo licit.itõrio para aquisição de obras, serviços, compras e alienações, por parte da 

administração pública. O qual obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade. moralidade, publicidade e cficincia, buscando 

cncont rar .i proposta ma s vantajosa para a ad 01 ii si ração sem prej o íi.o da isonom a cii re os com pet dores interessados no certame. 

,lrt. 37 ( ....... ) 

X\7 - rcwsa/raJOS 0.5 (.1.0)5 especi/icai/os '.1 k4"°'° as obras, scr.'iços, compras e ahcnações serio contratados medisntc 

processo de hcitaçi7o pública ijile a.vvc:s,iire  /i,,i;.I/c/ai/e de coflc/içiies a loi/os os coi)cOrrciJtCS com clliisiilas que stabcicçai:i 

o/'rcaç()es 

 

de /sti,'un,e,i/o,  ,n.,nt'c/as .u.s com/;çc)cs eletivas ci-, proposta. nos- termos da iei o qual somente permitiri as 

sigciIJch.jv de /i,a/i/aç.io (educa e eco,u5m,c., ,nd,s/'co.so lel.s ,í i,'ir.uitia do cumprimento ci-is ohng.ii ões. (destaquei). 

Da modalidade: 

l)est aco que a m daI dii e adotada pala Comi ssãt) d 1 nt aÇ.i 	Preg.to Prcsenc aI, encontra gui rida tios termos da Lei N°. 10.520/02, 

em especial no art, 1''. Parágralo Unicii; 

.lr. 1' Fui .u/i,/s/ç.-o de bens e serviços co/nuns; pocicr.-í ser as/o/ai/a a licita çâo mi niodali,/as/e dc prcçeJo. 

seca ic:ii/.ipor is/a til. 

u,,u-o. (.'oo.sli/c'r,uu se /,i'j,s c .si'Ti,iÇOs CO/nuns, 	os luis e ele,to.s dos/e dr/çÇo. a(/Uelos cujos 

/cklioi :5 (/5. (li :si '1)1/li 'li/is) e (/i,a/u/.ii/i' pOSSa/O ser Oh/eu edios/ite ili.'fiuiiilos pelo es/,tal, por /OC/O iii 

os/)c'ci//oIÇÕCS 	 no iiic'ldl/(/O. 

At 3° A fase pr'pa aló ria do pregão observará o seguinte: 

autoridade co iii pelei te ju sI j fici rã a necessi clade de co 11 rataç;io e definirá o objeto do certame, as 

exigcncias de h.ibihtação, os critirios de •iceitaçáu Cli)5 propostas, as sanções por inadiniplemento e as 

cláusulas do contrato, inclusise com liação dos prazos para fornecimento; 

II 	a definição do objeto deveri ser precisa, suficiente e clara, 'ciladas especificações que, por excessivas, 

irrelevantes ou desnecessirius. lirititem a compctiçào; 

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

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

órg.io ou entidade promotora da 	licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; e 

IV a autoridade competente designará, dentre os scr'idores do õrgão ou entidade promotora da licitaçilo, o 

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

lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto 

do certame ai) licitinte vencedor. 

§ 1° A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo cíetivo ou 

emprego da administração, prclerencalniente perteilceiltes ao quadro permanente do órgão ou entidade 

proiliotoru d0 evento. 
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Estado do Pará 	' 
Prefeitura Municipal de ltupirangZ. 

Da documentação: 

E 11 in,inti%eio na doc ii lIleiltiÇão que UIC Íoi enviada, s,bservo (jUC coriSta a 111111 uta do instrumento COT1VOC1 L,rio, 1 nstru ido de cd tal de 

licitação no qual Coi1tn1 no pre:irribulo o número de ordem em serie anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, .1 

modalidade, o regime de execuçào e o tipo da licitação, a menção de que será regida pelas leis que norteiam a matéria, o local dia e 

hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para inicio da abertura dos envelopes, indicando também as 

especificações d0 objeto. nroddo de propostas de preços. modelo de crede:iciamentu para a prática de atos ConCernentes ao certame 

demais modelos de declarações, constam ainda, jlistificativasadministrltivas sobre .i necessidade de aquisição do objeto. Tudo conforme 

legislação pertinente. 

Consta ainda outros doeu mcii Los como: termo de referencia, presen te tamb/m os valores coo ti dos no instrumento de pesquisa de 

niercailo, iiioilclus de decl.iraçõcs com as exigéncias da Lei de Responsabilidade Fiscal, com indicação da fonte de custeio para arcar 

com o dispéiidio, ad'qu.içãii da despesa com a ler ( )rçamentrtria em vigor. l'reseiite taiirbéiii, Aquiescf'nci.i d0 Chefe do Pude: 

Executivo Municipal, coiliu ordenadiir de despesas, Icerca da deflagração do presente pruccdiineiito. e teriiiii de autuação 110 pIOCeSSO 

Ciii ijtieSl1i1. 

Ficou estabelecido n,i ininut,i do edital o nienur preço como critério de julgamento, atendendo ao que dispõe o .irl. 45 da 1_ei 8.666/93. 

'lrt. .15. () Ji1///.lIlJc'!ZIo L15 /lropostas sc'rJ olijctiiO, i/c'iem/o a Lot,i,s.s10 de licítaçio ou o reapotlsÍI'c'l /:elo 

co,i Cite FS',ll/L /0 c',,, clm/rnzu/a(/c' (001 os  Ii/ios 1/1 l/litalõk', OS crllr,os prcl'ini:ente esta/,e/ecjdos no ato 

coo: oc.ltor,o e :ie •hOt5lO Ci)í1l os fatores eaJiiSi('dtI/c'nlc' nele rC'/CrR/OS, (/1' ifl,inc'1rl a 1,oss,/nl,tar Sua ai riçIio 

peios licitantes e ieios Or'Jos de controle. 

(:Ofl1})LIl5.Oldll o processo cru analise, observo em seu instrumento convocatório a indicação das exigências constantes do art. 40 da lei 

8666/93 c/c art, " da lei 10.520/2002,  bem como a relação dos documentos que os licitantes deverão apresentar, e ainda, as 

penal idades ,:os infratores, em caso de descuin pri mento contratual ou tentativa de Íralde processual, destacai ido os doC u men Los 

nirperat IVOS tieCCss,lrii)s as habilitações dos interessados. 

l)estaca se a observáncra ULI instrumento de cotivoC.lÇao das prerrogativas legais, asseguradas às Micros Empresas e às Empresas de 

Peqtien o Porte. 

Observo que a iutorid,ide competente designou, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, indicando suas atribuições, bem como a 

liribilitação e a iii jiulic.iç.ii d1 objeto do Certame ao licitante vencedor. 

Recomendação: 

Sej,i íielnicnte observado li di1ist no .irt. 21 e iiicrsos d: lei Federal 1''. 8.666/93 

ilii. 2/. {)s luScO (olIIc'cO/o os resumos d'os c'c/itais 1/IS co,,corrc1nc,.as, e/as io,,,.,das & /?rc'ç.os, elos concursos e 

(/1)5 /i'i/dc's, eIO/,or.l /'Jl//.O/OS /01 local cia re1iarl,çjo lnleress 0/'.! i/ei'er.io ser /o,/ilicac/os (00/ antc'ccs/é,ic,i, tio 

ll1li1ll1/O, /10/ (li/li I('/. 
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Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de 

-. 
Itupiranga  

/ 	no I.),ario ( )/,',-,a/ <li 'n,.h,, /il.11ii/ M' (,.il.lr ,4' /lCiIdÇ.ii, /cili /( '1 orgão ou ciitii/.ii/i' 1/.i i1lniinia1i.aç lo l'ui/;lica 

Federal e, aioS.,, quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas 

por instituições kder:ior; (destaquei) 

II ........ 

III - cm jornal diãrio u/c L,'r.lni/c cnvu/a ÇJO 110 tsea,lo s 1.117?b(1,i.Se houver, ,,u jornal de circulação no it4cunici1'io 

ou na região onde ser., realiza,!., .i o/,rd. prestado o serviço, lornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ai,uda 

a A diumisiração, conlornw o vulto da licitação, utilizar-se dc outros meios Se divulgação pala ampliar a Irei de 

competição. 

ConcI,isio: 

I)est,i loruuu,u, pelo exposto. entendo 1icríeit,unieuiic u iuipridus is exigiricias unicu.uis, estaiudo o presente procedimento ciii coiulornuididc 

com preceitos couist tuc 01 uais e ri Iraconst ii liciona Is. respeitando se os princípios di legal id.ic!e, iii pessoal idade, moral idade, publicidade 

í'ic iinc a. Objet iva rido ao final de tudo a kança i a proposta mais vantajosa à ad riu in st ração pública e ao mesmo tem p0  ga rani rido 

iguialdadc de competiç5o a todos os concorrentes. ludo em conformidade com o art. 3" da ici ii". 10.520/02. 

Estando os documentos ,ire inc foram enviados em conformidade com as Leis Federais n°. 10.520/2002, Lei n°. 8.666.93 e demais 

uuiurnuas retulaunentadnras desta moeria 

,,nsideruiidii pie aLi então o procediniciitii nà,i .upreselul.i irregularidades 	 niactil.ur o certame. Opino pelo 

l 'riusseguinueuoo. 

1. o uousso parecer. Salvo melhor juui.o.0 poi p.irte de spueuu dc diueao 

ltupiranga -. Pará, 28 de novembro de 2019. 

8.648 

1iÍo 9plunicípio d ltupiran!Ja  (J1) 

/ 	q'o,i. 076/2018 
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