
REPUBLICA ÊEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO OO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

Cumpre ocloror que o onólise neste porecer se resiringe o verjficoÇÕo dosrequisilos formois poro deÍlogroçôo do processo odminisÍrotivo ljcitotório bem como dooprecioçôo do minuto de editol e seus onexos. Destoco-se que o onólíse seró restrilopontos jurídicos, eslondo excluídos quoísquer ospectos técnicos, econômicos
d iscricio nó rios.

III - PA RECER

I - REI.ATóRIO

Submele-sê o qprecioçôo o presenle processo relolivo oo procedimento
licilolório no modoridode ereg!^9 lleselcigr Íegiskodo sob o n" o23rzo19 - pp, cujo ob.ieto e
O AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA àÚSLICE LED E MÀTERIAIS OIVCÀSOS PARA SUPRIR A DEMANDADo MuNrcípro DE TTATTUBA conÍorme especificoçÕes dã l.iro o" ReÍerêncio - Anexo r doEditol. olendendo oo disposlo no Lei no lO.5?Ol2ó02.

Consto no presente certome: Memo. CMlp no O4O/2O|9; Justificotivo;solicitoÇôo de despeso; despocho do outoridode poro que o selor compeÍen.teprovidencie o pesquiso de preço e informe o existêncio de recursos orçomántorios;SolicítoÇÕo de coloÇões de.pÍeço; Mopo de cotoçÕo de preÇo; despocho dodeportomenlo de conrobiridode informqndo o doloçÕó orçomenróiio oísponÍvet poiãolender o demondo: AutorizoÇÕo; DecloroÇÕo de odequoçÕo orçomentório e rinonceiro;
PORTARIA GAB/PMI No O0l2/2019; outorizoçÕo de obeituro âe pro.esso ricitolãliã;ouluoçÕo do processo licirotório; despocho de encominhomento dos outos o ossessorià
iurÍdico poro onórise e porecer; minulo do ediror e onexos, blm como, minulo do conrrolo.

Ficou eslobelecido no editol o menor preço por item como crilério de
iulgomento, otendendo oo que dispÕe o ort. 45 do bi a.iOànS.

. o presente processo consto o editor indicondo os exigêncios constontesdoorl 40 do Lei 8.6óó193 clcaÍr.4o do Lei 10.s20l2002, bem como o documenroÇõo que
os inteÍessodos deverÕo opresentor poro serem considerodos hobiliÍodos.

Relotodo o pleito possomos oo porecer.

II . OBJETO DE ANÁTISE
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PROCESSO ADM. - N0 043 / 2019
OBJETO - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA PÚ
DEMANDA DO MUNICíPIO DE IIAITUBA.

BI.ICA I.ED E MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A

AS§UNTO. MINUIA DE EDIIAL E CONIRATO,

Rodoúa Transamazônica c/ Rua Décima, 
"/., 
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REPÚ BLICA FEOERATIVA OO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Munic:pal de ltaituba

- o orligo 32, inciso xxr do consrituiÇõo Federor deteÍmino que os obros,seÍviços, compros e orienoções do AdministÍoÇõo p;brico serÕo precedidor'a. iiciioiãápúblico que..ossegure iguordode de condiçÕes o todos os concorrenles. ressorvqdos oscosos especificodos no legisloÇÕo.

A licitoÇÕo conÍiguro procedimento odministrolivo medionle o quol oAdminislroçÕo público seleciono o proposto mois vontojoso, coroclerizondo-se como otoodministrolivo formor, prolicodo pelo Gestor púbrico, dévendo ser processodo em eíriráconÍormidode com os princípios esroberecidos no constituiÇôo Êederor n., r.óirroiàã
inÍroconslitucionol.

No que se reÍere o modolidode licilotório oro em onólise, vole ocloror que
o,Lei 10.52012002 dispõe que pregôo é o modoridode de riciroÇôo destinodo á àõriilçããde bens e serviços comuns, sendo estes considerodos, poro os fins e eÍeiros oesto Lei, comooqueles cujos podrões de desempenho e quoridodê possom ser objetivomenre defínidospelo edilol, poÍ meio de especificoÇÕes usuois (ort. lo, porogrofo úníco).

O exome prévio do editol tem índoie jurídico-formol e consisle, vio deregro, em verificor nos oulos, no eslodo em que ,u en.oÁtro o procedimenro ricílo.tórío, osseguinles elemenlos:

o) ouluoçõo, prolocolo e numeroçÕo;
b) ,justificotivo do controtoçÕo;
c) iermo de referêncio, devjdomenle ou.torizodo pelo outoÍidodecompetenle, contendo o objero, o critério de oceitoçÕo do objeto, orçoment" o.ürÀ.ààporo ovolioçÕo de custos, deÍiniçÕo dos mé.todos, urhotégio d. srprimunto. cr;;õ;;;àÍísico,inonceko, deveres do conirolodo 

" "onr.ioniu, õiocedimentos de fiscorizaÇÕo egerenciomenlo; prozo de execuçôo e goronlio e ,onçoei jeto inodimplemenlo;
d) indicoçôo do recurso orÇqmentório poro cobrir o áespeso;
e) oto de designoçÕo do comissÕo:
Í) ediiol numerodo em ordem seríol onuol;
g) se preômburo do edilor contém o nome do repo.tiÇÕo in.reressodo ede seu selor;
h) preômbuto do editol indicondo o modotidode e o tipo do ticitoçÕo,bem como o regime de execuçôo (p/obros e sàrviçof,; 

"*

legisloçÕo o"rfin.'l-,,r?luu'oulo 
do editol mencionondo que o ticitoÇÕo seró regido peto

j) preÕmbulo d_o editol onofondo o locol, dio e horo poro recebimenlodos envelopes de documenÍc -
envelopes; :çoo e proposlo' bem como poro o início de oberturo Joi

l) indicoÇÕo do objêto do licitoçÕo, em descriÇÕo sucinto e cloro;m) indicoçÕo do pÍozo e os coÁdiçÕe, poro o osinoruro do conrrolo ouretirodo dos instrumentos;
n) indicoÇÕo do prozo poro execuçÕo do controto ou entrego do objo) indicoÇÕo dos sonçÕes poro o .o,o àL iÃJr-õ,ãíã"i"]=
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p) indicoÇÕo do locol onde poderó ser exominodo e odquirido o projelobósico, e se hó projeto execurivo disponíver no doto oo prLtiàoçoo oo ediÍor e o rocor ondepoderó ser exominodo e odquirido (p/obros e serviços);
q) indicoçÕo dos condições poro porticipoçÕo do licitoÇÕo;
0 indicoçõo do lormo de opresentoçôo dos propostos;

- s) indicoÇõo do crilerio poro julgomento, com disposiçÕes cloros eporômetros objetivos; indicaçÕo dos Íocois, 
-núrios 

e códigos de 'o""r-- 
pàrãfornecimento de inÍormoções sobre o licitoÇÕo oos inleÀsooos;

l.} indicoçôo dos crilérios de oceitobiridode dos preços unitório e grobor eindicoçÕo dos condiÇões de pogomento.

No que respeito à minuto controtuol, incumbe oo porecisto pesquisar oconÍormidode dos seguintes ilens:

o) condiçÕes pgrg syo execuçÕo, expressos em clóusulos que definom osdireilos, obrigoções e responsobilidodes dos párrur, 
"r'.àntormidode com os termos doliciloçÕo e do proposto o que se vincurom, estqberecido;;àm crorezo e precisÕo;

b) regislro dos clóusulos necessórios:

| - o obieÍo e seus elementos coroclerísticos;
ll - o regime de execuÇôo ou o formo de fornecimenlo;
n - o preço e os condiÇôes de pogomenro, os critérios, dalo-bose eperiodicidode do reo.iusromento de preçoi, os criteriÀiãe otuorizoçÕo moneÍórío entre odoto do odimplemenlo dos obrigoçÕes e o ao ef ewã pãóomento;
lV - os prozos de início de elopos de execJçÕo, de conclusõo, de entrego,de observoçõo e de recebimento definilivo, i";i;;;;;;r",
V _ o crédito pelo quol correró o despesa, com o indicoÇÕo doclossiíicoÇÕo funcionol progromóiico e do cotegoriã e.o]_,l-Àmico;

exigidos; 
vl - os goroniios oÍerecidos poro osseguror suo pleno execuçÕo, guondo

Vll - os direiÍos e os responsobilidodes dos porles, os penolidodes cobíveise os volores dos mullos:
Vlll _ os cosos de rescisÕo;
lX _ o reconhecimenlo dos direitos do AdministroçÕo, em coso de rescisÕoodministrotivo previslo no ort. ZZ desto Lei;
X - os condiçÕes de jmporloÇÕo, o doto e o toxo de cômbjo poroconversôo, quondo Íor o coso;
Xl - o vinculoçÕo oo editol de licitoçÕo ou oo lermo que o dispensou ouo inexigiu, oo convite e ô proposto oo ricirontl uà-ncliii; "

cosos omissos; 
Xll _ o legisloÇÕo oplicóvel o execuçÕo do controlo e especiolmenlê oos

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ttaituba

Xlll - o obrigoÇÕo do conkotado de mon ler, duronle lodo o execuÇôocontrolo, em compotibilidode com os obrjgoÇÕes por ele ossumidos. todos os condiÇde hobililoÇÕo e quolificoçÕo exigidos no licitoÇôo;
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XIV - clóusulo que declore compeienÍe o f oro do sede do Adminislroçôoporo dirimir quolquer queslÕo controluol, solvo'o dispàslo no s óo do ort. 32 do Lei n.8.666193;

XV - A duroçõo dos conlro.fos odstrito o vigêncio dos respeclivos crédi1osorçomenlórios, ressolvodos os hipóÍeses previslos no ort. SZ ào Lei n.8.666193.

Considerondo que o edilol seguiu todos os coulelos recomendodos peloLei l0.52ol2o}2, com oplicoçÕo subsidiório Oo LÉi A.oJJláã; 
'

Considerondo que o procedimento nÕo opresenlo irÍeguloridodes quepossom moculor o cerlome e que o minulo do editol segue os preceilos tegqis que regÊ;o molério, op,no pelo prosseguimento do processo ricitoiort em seus urÍeriores olos.

Seguem choncelodos os minutos do Edilol e Conkoto oro exominodos.

Regislro. por Íim,. que o onólise consignodo neste porecer se oteve àsqueslões jurídicos observodos no initruçÕo pro..rruài É Ã* êdirol, com seus onexos, nos
l.lT.9l ^do 

oí. tO, § t., do Lei n" )o.4ad/2}oa, clc o ôoiasioro único do orÍ. 38 do Lej n"8'666193. Nõo se incÍuem no ômbito o. onãiirã áurtã"pàlrrooor os eÍementos técnicosperÍinenÍes oo certome, como oqueles de ordem Íinonceiro ou orçomenÍório, cuioexolidõo deveró ser veriÍicodo peros serores .ip""ror"i'à orroriooáe càÃp"i"it""ããPrefeituro Municipol de lioilubo.

E o porecer, sub censuro

ITAI]UBA. PA, 09
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PROCURADOR JURÍDI
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