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I. RETATóRIO

O Presente
constonles do ort' 40 do Lei

documen'toçôo que os

considerodos hobilitodos.

processo consto o edilol indicondo os exigênci

8.óó ó193 clc ort. 4o do Lei l0 .52O/20O2, bem co

interessodos deverõo oPresenlor Poro se

Relotodo o pleito possomos oo Porecer
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Submete-se o oprecioçõo o presente processo relotivo o-o

orocedimenro ricilororio "á 
ÀoJãriàooe eregoo presencior registrodo sob o n"

üffi;ô: ;;; ;ÉF; ;*riri. 
-nã 

ãqui,içao-de 
. 
medicomentos inietóveis poro

oÍender o demondo oo runiã üi,"ilã.ii" soúde d.o Município de lloitubo - PA'

conforme especificoções d;it''" # Referêncio - Anexo I do Editol' otendendo

oo disposto no Lei. no 10.52012002'

Consto no presenle certome: soliciloçõo de despeso 
- 

poro

oquisiçõo de medicomeí"I i"Étà"tii poro otender o demondo do Fundo

Municipol de SoÚde oo ü"'"tióü oá ttoit'bo -, PA; irrstificolivo: despocho do

Secretorio Municipor o" sojàãõoà que o seror càmpetenie providencie.,o

pesquiso de preço e informe o exisiêncio de recursos orçomenlórios; cotoçôo-ge

;;;;".É;i"iÀo oo otpãrrornànro de contobilidode lnformondo o doloçoo

orçomentório disponível páIo àitno"t o demondo; decloroÇõo de odequoçõo

orcomentorio e finon.e'ã;- P;ffi cÀa/ptúr n" 0004/2020: outorizoçõo de

oberturo de processo licitJório; outuoçõo do processo licitotório; despocho de

encominhomenio dos o'üJâ'itttorà iurídico poro onólise e porecer; minulo

do edilol e onexos, bem como' minuto do controto'

Ficou estobelecido no editol o menor preço por ilem como

crilério de julgo..nto, ottãJ"nOo oo q'" dispõe o ort' 45 do Lei 8'666193'

Éo/eozolotcomPARECER JUR D

tAL N" - 02l2020-PP.PREG O PRESENC

PROCESSO ADMINIST nettvo N" 02/2020.
DN AEDRE AET DNAP RE SN ETJNTED CME EDoSaUoETBJ Ço PT BUED IT

p oNU CMoED DSE ULA DC PU NDN oFo UD
oTTN RCE otÍ LEE DT DM UNoTNUSSA

ITAIÍUBA-PA

o

I



II - OBJEÍO DE ANÁIISE

Cumpre ocloror que o onólise neste porecer se reíringe o

verificoçõo aos ráóuisltos tãitàit-por.o deflogroçõo,do processo odminislrolivo

licitotório bem como oo 
"pitliãçao 

do minuú oô editol e seus onexos' Destoco-

se oue o onólise sero t.tttito ãót pontos jurídicos' estondo excluíCos quoisquer

ttüã"i tácnicos. econÔmicos e/ou discricionórios'
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o) outuoçôo, Proiocolo e numeroçõo;

b)iustificoÍivo do conlrotoçõo;
)rermo de referêncio, devido menle outorizodo Pelo ouloridode

O orligo 37, inciso XXI do ConslituiÇõo Federol determino que os

obros, serviços, compros e 
"ri.Ããçoài 

oo Administráçõo PÚblico serõo precedidos

de licitoçõo pÚblico qrá ottàg''" ig-uoldode de condiÇões o todos os

.ãnáãttáÀto, ressolvodos os cosoúspecificodos no legisloçôo'

A licitoçõo configuro procedimenlo odminisÍoÍivo medionte o

ouol o Administroçôo Públicã seleciono o proposlo mois vontoioso'

IIL,ã|.ooÀã"_rã.ãrno-.t"ãJÃinisrrofivo formot. prolicodo pelo Gestor PÚbllco,

devendo ser processodã 
"Jrn êtitito conformidode com os princípios

ãiràÉ.L1i0., no constituição iederot no legisloçôo inÍroconstitucionol.

No que se refere o modolidode licitotório oro em onÓlise' vole

ocloror que o Lei 10.520/2002 dispõe que pregôo é o modolidode de licitoçõo

deslinodo à oquisiÇÔo de bens e serviços comuns' sendo esies considerodos'

ô;; ;t-f'rt""-;ãitos aesto Lãi, tã'ã oôueles cuios podrões de desempenho e

quolidode possom ,", ooiãii"ãáánt".'dtÍinido' pelo edilol' por meio de

ãspeàiii.oçó., usuois (ort. 1", porogrofo Único)'

O exome prévio do edilol tem índole jurídico-formol e consiste' vio

de regro, em verificor nos àulos' no esiodo em que se enconlro o procedimenlo

licilotório, os seguintes elementos:

competente, contendo o obje'to, o critério de oceitoçÕo do obieto, orÇomenlo

detolhodo poro ovolioçõo de custos, definiçõo dos métodos, estrotégio

suprimento, cronogromo físico- finonceiro, deveres do controtodo e coniroÍon
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procedimenlos de fiscolizoçõo e gerenciomenlo; prozo de execuçÕo e goronÍio
e sonçôes pelo inodimplemento;

d) indicoçõo do recurso orÇomentório poro cobrk o despeso;
e) oto de designoçõo do comissõo;
f) edilol numerodo em ordem seriol onuol;
g) se preômbulo do edilol contém o nome do reportiçõo

interessodo e de seu selor;
h) preômbulo do editol indicondo o modolidode e o tipo do

licitoçõo, bem como o regime de execuçõo (p/obros e serviços);
i) preômbulo do edilol mencionondo que o licitoçõo seró regido

pelo legisloçõo perlinente;
.i) preômbulo do edilol onotondo o locol, dio e horo poro

recebimenlo dos envelopes de documentoçôo e proposto, bem como poro o
início de oberluro dos envelopes;

k) indicoçõo do objeto do licitoçõo, em descriçÕo sucinto e cloro;
l) indicoçõo do prozo e os condiçÕes poro o ossinoturo do

controlo ou reilrodo dos instrumenlos;
m) indicoçôo do prozo poro execuçõo do controto ou enlrego

do objelo;
n) indicoçõo dos sonçÔes poro o coso de inodimplemenlo;
o). indicoçôo do locol onde poderó ser exominodo e odquirido o

projeio bósico, e se hó projeto execulivo disponível no doto do publicoçõo do
editol e o locol onde poderó ser exominodo e odquirido (p/obros e serviços);

p) indicoçôo dos condições poro porticipoçõo do liciloçõo;
q) indicoçôo do formo de opresenioçõo dos propostos;
r) indicoçõo do critério poro julgomenio, com disposições cloros e

porômetros objeiivos; indicoçôo dos locois, horórios e códigos de ocesso poÍo
fornecimento de informoções sobre o licitoçõo oos interessodos;

s) indicoçõo dos critérios de oceitobilidode dos preÇos unitório e
globol e indicoçôo dos condiçôes de pogomento.
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No que respeito à minuto controluol, incumbe oo porecisio
pesquisor o conformidode dos seguintes ilens:

o) condiçôes poro suo execuçÕo, expressos em clóusulos que
definom os direitos, obrigoções e responsobilidodes dos porles, em conformidode
com os termos do licitoçôo e do proposto o que se vinculom, estobelecidos com
clorezo e precisôo;

b) registro dos clóusulos necessórios: N -=-
| - o objeto e seus elemenlos corocterísticos; ' Ã=,\
ll - o regime de execuçôo ou o formo de fornecimento; . / \Y \l. '\l
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lll - o preço e os condições de pogomenlo' os critérios' doto-bose

e periodicidodá do reoiusiomento de preços' os critérios de otuolizoçÕo

monetório entre o Ooto ão àdimplemento dos obrigoções e o do efetivo

pogomento;
lV - os prozos de início de etopos de execuçÕo' de conclusÕo' de

enlrego. de observoçdo e de recebimento definilivo' conforme o coso;

v - o creaitãpáio ã'ot cout'a o despeso' com o indicoçôo do

clossificoçõo funcionol progromotico e do cotegorio econômico;

Vt - os gorãntios oferecidos poro osseguror suo pleno execuçoo'

quondo exigidos;
VII-osdireitoseosresponsobilidodesdosportes.ospenolidodes

cobíveis e os volores dos mulÍos;
Vlll - os cosos de rescisôo;

rx - o |.".on"À.iJrã-nr" áos direitos do AdminislroÇõo. em coso de

rescisõo odministrotivo previsto no oÍl' 77 desto Lei;

x - os conaiãoes àe imporÍoçõo' o dolo e o toxo de cômbio poro

conversôo, quondo foÍ o coso;
Xl - o vinculoçõo oo editol de licltoçôo ou oo .termo 

que o

dispensou ou o inexigiu, oo convite e à proposto do licilonte vencedor;

Xll - o reãiiroio" opliióvel à execuçõo do conÍroio e

especiolmente oos cosos omissos:
xfrr - o ooiigãõão do controtodo de monter' duronte lodo o

execuçõo do conlroio, 
' 
eí' tompotiOilidode com os obrigoções por ele

ossumidos, lodos os conãiçOts de hobilitoçõo e quolificoçõo exigidos no

licitoçôo;
' XIV - clousulo que declore compelente o foro do sede do

Administroçõo poro oirimilãuotquer quesloo coniroluol, solvo o disposto no § óo

do ort. 32 do rt i n. g.$$6/93i

XV - A duãçÕo dos controlos odslrito o vigêncio 9o:j":,p-t:ly:t
crédilos orçomentórios, resiolvodos os hipóleses previstos no orl' 5/ do Lel n'

8.666193.

Considerondo que o edilol seguiu ]odol o.'^ .99:lul"t
recomendodos peto Lei to.iiotzü2, com oplicoçÔo subsidiório do Lei B.óóól93;
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Considerondo que o procedimento nôo opresento ineguloridodes

que possom moculor o ..iáÃã" ã'ãá Àin'ro do edilol segue os preceiiofl

legois que regem o .noteriá, ooino á"io p'o"eg'i'nt"t";: ;;;;;ã r'ãitãiã*;Á\
se-us ulterioreiotos. (\)\x
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Seguem choncelodos os minutos do Editol e Controto

É o porecer, sub censuro'

Itoitubo - PA, 07 de ioneiro de 2020'

AIEMI USA

PROCURA R MUNICIPAL

o PA

Rodovio Íronsomozônico c/ Ruo Décimo' s/n'

oro

exominodos.

Itoitubo.

Registro' por fim' que o onólise consionodo nesle porecer se

oteve às quesiões lurloicos'ooiervà'ãá' no instruçõo' prãcessuol e no edilol' com

seus onexos, nos termos o""Ji]'rb]l"j;,al.i n. roaaotzooz, c/c o porosrofo

único do ort. 38 do Lui 
"" 

á'iiàlçã itao " incluem no ômbilo de onólise deste

Procurodor os elementos i;;i;"; pertinentes oo ceÍlome' como oqueles de

ordem finoncelr.o o' o'çoã!;'t'Ó*'";ü-;-olidõo dêvero ser verificodo pelos

seiores responsóveis e "t;i;iaãj;; 
"tJrnãuLnt"t do Prefeituro Municipol de

ITAIÍUBA-PA
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