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ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

I- RETAIóRIO

Cumpre ocloror que o onólise neslê porecer se reslrin ge o verificoçÕo dos
requisilos Íormois poro deflogroÇõo do processo odminislroÍivo licito tório bem com
oprecioçõo do minuto de editol e seus onexos. Destoco-se que o onólise seró restrit
ponlos jurídicos, estondo excluídos quoisquer ospectos técnicos, econô
discricionórios.

Submete-se o oprecioçõo o presente processo relolivo oo pÍocedimento
li.il{gliqlgl:9olid^ode Pregôo Presenciot registrodo sob o n.003/20t9 - pp, cujo objeto e
O AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO MUúICíPíO DE
ITAITUBA conforme especificoçÕes do Termo de Referêncio - Anexo I do Editol, otendendo
oo disposto no Lei no 1O.52O|2OO2.

Consto no presente certome: soliciioçõo de despesos; Juslificoiivo;
despocho do ouloridode poro que o seÍor compelente providencie o pesquiso de preço
e informe o existêncio de recursos orçomentórios; solici'toÇÕo de cotqçÕes de preço; itlopo
de cotoçôo de preÇo; despocho do deporromento de conrobirúode inÍormondo o
doioçÕo orÇomentório disponível poro otender o demondo; AutorizoçÕo; DecloroÇÕo deqdequoçõo orçomentório e Íinonceiro; PORTARIA GAB/pMl N.0ol2/2019; outorizoçôo de
oberluro de processo licitotório; ouluoçÕo do processo licitolório; despociro de
encominhomenlo dos oulos à ossessorio jurídíco poro onólise e porecer; minulo do edilol e
onexos, bem como. minuto do controto.

Ficou estobelecido no edítol o menor preço por ilem como critério de
julgomento, oiendendo oo que dispÕe o ort. 45 do Lei 8.666193.

O presente processo conslo o editol índicondo os exigêncios constonÍes
do ori. 40 do Lei 8.óóó193 clc otl. 40 do Lei 10.520/2002, bem como o dócumentoçÕo que
os interêssodos deverõo opresentor poro serem considerodos hobililodos.

Relotodo o pleito possomos oo porecer.

II - OBJETO DE ANÁTISE

mtcos e

III - PARECER
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o) outuoçÕo, protocolo e numeroçÕo;
b) justiÍicotivo do conlrofoçÕo;
c) termo de reÍerêncio, devidomente outorizodo pelo outoridode

compelente, contendo o ob.ieÍo. o criÍério de oceiÍoçÕo do objeÍo, orçomenlo delolhodo
poro ovolioçõo de custos, deÍiniçõo dos méiodos, estrotégio de suprimenlo, cronogromo
fÍsico-finonceiro, deveres do conlrolodo e controlonte, pócedimenlos de fiscolizo;oo ;gerenciomenlo; prozo de execuçôo e gorontio e sonçÕes pelo inodímplemenlo;

d) indicoçÕo do recurso orçomentório poro cobrir o despeso;
e) olo de designoçÕo do comissôo;
Í) editol numeÍodo em ordem seriol onuol;
g) se preômbulo do ediÍol conlém o nome do reporiiçÕo interessodo e

de seu sefor;
h) preômbulo do editol indicondo o modolidode e o tipo do ticiloçõo,

bem como o regime de execuçõo (p/obros e serviços);
i) preômbulo do editol mencionondo que o licitoçôo seró regido pelo

legisloçõo perlinente;
j) preômbulo do edilol onotondo o local, dio e horo poro recebimenlo

dos envelopes de documenfoçÕo e proposro, bem como poro o início de oberturo dos
envelopes;

l) indicoçÕo do objelo do licitoçôo, em descriçÕo sucinto e cloro
m) indicoçÕo do prozo e os condiÇõês poro o ossinoturo do con

refirodo dos instrumenlos;

ob
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n) indicoÇÕo do prozo poro execuÇÕo do conlrolo ou entrego d
o) indicoçôo dos sonÇÕes poro o coso de inodimplemento;
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O ortigo 37, inciso XXI do ConíiluiçÕo Federol delermino que os obros,
sewiços, compros e olienoÇôes do AdminislroÇÕo público serÕo precedidos de liciÍoÇÕo
público que ossegure iguoldode de condiÇÕes o todos os concorrentes, ressolvodoi os
cosos especiÍicodos no legisloçôo.

A liciloçÕo conÍiguro procedimenio odministrolivo medionle o quol o
AdminislroçÕo Público seleciono o proposio mois vontojoso, corocterizondo-se como olo
odminisfrolivo Íormol, proÍicodo pelo Geslor público, devendo ser processodo em esÍrito
conÍormidode com os princípios esiobelecidos no constiluiçÕo Êederol no legisloçÕo
infroconslilucionol.

No que se refere o modolidode licitotório oro em onólisê, vole ocloror que
o Lei 1o.52ol2oo2 dispôe que pregÕo e o modotidode de licitoçôo des'tinodo o oquisiÇôo
de bens e serviços comuns, sendo estes considerodos, poro os fins e efeilos deslo Lei, como
oqueles cujos podrões de desempenho e quolidode possom ser objetivomente deÍinidos
pelo editol, por meio de especificoçÕes usuois (orl. 1", porogrofo único).

O exome prévio do editol tem índole jurÍdicoJormol e consiste, vio de
regro, em veriÍicor nos ouios, no esiodo em que se enconlro o procedimenlo licitotórlo, os
seguinles elementos:
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p) indicoçÕo do locol onde poderó ser exominodo e odquirido o pro.ielo
bósico, e se hó projeto executivo disponível no doio do publicoçÕo do editol e o locol onde
poderó ser exominodo e odquirido (p/obros e servíços);

q) indicoçÕo dos condiçÕes pora porticipoçÕo do licitoçôo;
0 indicoÇÕo do formo de opresentoçÕo dos propostos;
s) indicoÇÕo do critério poro julgomenlo, com disposiçÕes cloros e

porômetros objetivos; indicoçõo dos locois, horórios e códigos de ocesso poro
foÍnecimento de inÍormoções sobre o licitoçÕo oos inferessodos;

t) indicoçõo dos crilérios de oceitobilidode dos preÇos uniiório e globol e
indicoçÕo dos condiçÕes de pogomento.

No que respeilo à minulo conlroÍuol, incumbe oo porecisto pesquisor o
conÍormidode dos seguinies ilens:

o) condiçÕes poro suo execuçôo, expressos em clóusulos que deíinom os
direitos, obrigoções e responsobilidodes dos portes, em conformidode com os lermos do
liciloÇÕo e do proposto o que se vinculom, estobelecidos com cloreza e precisõo;

b) regisÍro dos clóusulos necessórios:

I - o objeto e seus elemenÍos corocterísticos;
ll - o regime de execuÇÕo ou o formo de Íornecimenlo;
lll - o preÇo e os condiçÕes de pogomenÍo, os criÍérios, dolo-bose e

periodicidode do reoiuslomenlo de preços. os crilérios de otuolizoÇÕo monelório enlre o
dolo do odimplemenio dos obrigoções e o do efelivo pogomento;

lV - os prozos de início de eiopos de execuçõo, de conclusÕo, de enlrego,
de observoçÕo e de recebimenlo definilivo, conforme o coso;

V - o crédilo pelo quol correró o despeso, com o indicoçÕo do
clossificoÇÕo Íuncionol progromótico e do cotegoÍio econômico;

Vl - os gorontios oferecidos poro osseguror suo pleno execuçÕo, quondo
exigidos;

Vll - os direiÍos e os Íesponsobilidodes dos porles, os penolidodes cobíveis
e os voloÍes dos mullos;

Vlll - os cosos de Íescisõo;
lX - o reconhecimenlo dos direiios do Adminislroçôo, em coso de rescisÕo

odminisÍotivo previsio no orl, 77 desto Lei;
X - os condições de imporioçôo, o doio e o toxo de cômbio poro

conversÕo, quondo Íor o coso;
Xl - o vinculoçÕo oo editol de licitoçÕo ou oo termo que o dispensou ou

o inexigiu, oo convile e à proposto do licitonle vencedor;
Xll - o legísloçôo oplicóvel à execuçõo do conlroto e especiolmente

cosos omissos;
Xlll - o obrigoÇõo do conÍrotodo de monler, duronte todo o execuçocontrolo, em compolibilidode com os obrigoçÕes por êle ossumidos, lodos os condi

de hobiliioÇÕo e quoliÍicoçõo exigidos no licitoçôo;
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XIV - clóusulo que declore compelenle o foro do sede do AdministroçÕo
poro dirimir quolquer queslõo conÍÍoÍuol, solvo o disposlo no § óo do orl.32 do Leí n.
8.666/93:

XV - A duroçÕo dos controlos odslrito o vigêncio dos respectivos créditos
orçomêniórios, ressolvodos os hipóteses previstos no orl. 5Z do Lei n.8.666/93.

ConsideÍondo que o edilol seguiu lodos os coulelos recomendodqs pelo
Lei 10.52012002, com oplicoÇõo subsidiório do Lei 8.óóól93;

Considerondo que o procedímenio nÕo opresenlo kreguloridodes que
possom moculor o cerlome e que o minulo do editol segue os preceítos legois que regem
o motério, ooino pelo prosseguimenlo do processo licitotório em seus ulteriores olos.

Seguem choncelodos os mlnutos do Editol e Con'trolo oro exominodqs

Registro, por fim, que o onólise consignodo nesle porecer se oteve ôs
queslôes jurídicos observodos no instruçÕo processuol e no edilol, com seus onexos, nos
lermos do ort. 10, § 1", do Lei no 10.480/2002, c/c o porógrofo único do orl. 38 do Lei no
8.666193. Nõo se incluem no ômbito de onólise deste Procurodor os elementos técnicos
pertinentes oo certome, como oqueles de ordem Íinonceiro ou orÇomentório, cujo
exotidÕo deveró ser verificodo pelos se'tores responsóveis e ouloridode competenle do
Prefeituro Municipol de ltoitubo.

E o porecer, sub censuro

ITAITUBA - PA, 09 de 2019.

ATEMIST SA

PROCURADOR JURíDIC oAB/PA No 9.964
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