
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

PARECER JURíDICO/PMI/DICOM/2OI 9
pRocEsso uctIAIÓRto No - o2ol2019-PP

PROCESSO ADM. - N" o3o/2019

OBJEIO - AOUISIçÃO DE COMBUSIíVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS.

fuNDos DE ASSTSTÊNCrA SOCTAL, EDUCAçÃO, SAÚDE E MUNrCíPrO OE TTATTUBA.

ASSUNTO . MINUTA DE EDITAL E CONIRATO.

I- REI.ATORIO

Submele-se o oprecioçôo o presenle processo relolivo oo procedimen'lo
lici'tolório no modolidode PregÕo Presenciol regis'trodo sob o n' 02ol2)l9 - PP, cujo objeto é
O AQUISIÇÃO DE COMBUSTíVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECREIARIAS, FUNDOS DE

AsstTÊNCtA soCtAL, EDUCAÇÃo, sAÚDE E MUNlciPlo DE ITAITUBA conforme especiÍicoçÕes
do Termo de Referêncio - Anexo I do Editol, otendendo oo disposto no Lei no 10.520 /2002.

Consto no presente certome: solici'toçôo de despesos; JustiÍicotivos;
plonilhos de quontitotivo, despocho do outoridode poro que o setor competente
providencie o pesquiso de preço e informe o existêncio de recursos orçomenlórios;
Solicítoçôo de cotoÇÕes de preço; Mopo de cotoçÕo de preÇoi despocho do
deportomento de contobilidode informondo o dotoçÕo orçomentório disponível poro
olender o demondo; AutorizoçÕo; DecloroçÕo de odequoçÕo orçomentÓrio e finonceko;
PORTARIA GAB/PMI N" 0012/2019; oulorizoçôo de qberturo de processo licílolório;
outuoÇôo do processo licitotório; despocho de encominhomento dos oulos à ossessorio
jurídico poro onólise e porecer; minulo do editol e onexos, bem como, minu'to do con'trolo.

Ficou eslobelecido no editol o menor pÍeço por ilem como critério de
julgomento, otendendo oo que dispõe o ort. 45 do Lei 8.óóól93.

O presenle processo conslo o editol indicondo os exigêncios conslontes
do ori.40 do Lei 8.óóó193 c/c ort. 4o do Lei 10.520/2002, bem como o documentoçÕo que
os interessodos deverôo opresenlor poro serem considerodos hobilitodos.
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Reloiodo o pleilo possomos oo Porecer.

II - OBJETO DE ANÁLISE

Cumpre ocloror que o onólise nêste porecer se restÍjnge o verificoçÔo dos

requisitos formois poro deflogroçÕo do processo odministrotivo licitolório bem como Ê\
opiecioçõo do minulo de editol e seus onexos. Destoco-se que o onólise seró reslrilo {o, >-<
pontos jurídicos, eslondo excluÍdos quoisquer qspeclos lécnicos, econÔmicos "\'Á \ )
discricionórios. 

§}\
III - PARECER
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O ortigo 32. inciso XXI do ConstiluiçÔo Federol delermino que os obros'

serviços, compros e oliãnoções do AdministroçÕo público serÕo precedidos de licitoçÕo

ôJoiLã ú àrr.grr" iguoidode de condiÇÕes o todos os concorrentes, ressolvodos os

cosos especificodos no legisloçõo.

A licitoÇÕo configuro procedimenlo odminislrolivo medionle o quol o

AdministroçÕoPúblicoselecionoo-propoÍomoisVontojoso,coroclerizondo-seComoolo
odministrolivo Íormol, prolicodo peio ôestor público, devendo ser processodo em eslrito

.ã"rárriààoà 
-om 

os princípios estobelecidos no ConstiluiçÕo Federol no legisloçÕo

infroconstitucionol.

No que se refere o modolidode licitotório oro em onólise' vole ocloror que

o Lei 10.520/2002 dispÕe que pregõo e o modolidode de licitoçÔo dêstinodo o oquisiçÕo

de bens e serviços comuns, sendústes considerodos' poro os fins e efeitos deslo Lei' como

õ;"t;; JÉ, iooroes de dêsempenho e quotidode possom ser obietivomenÍe deíinidos

õJro 
"ãitoi, 

pol meio de especificoções usuois (orl' 1o' porogrofo Único)'

Qexomepréviodoeditollemíndolejurídicojormoleconsis'te'viode
regro, em verificor nos ouloi, no es'todo em quê se enconlro o procedimento licilolório' os

seguinles elementos:

o) outuoÇÕo, Protocolo e numeroçÕo;
b) justificotivo do conlroloÇôo;

"j.t"|.rnodereíerêncio,-deVidomenteoulorizodopelooUloridodecompetênte. coniendo o obieio, o criterio de oceiloçÕo do objeto' orçomento detalhodo

óãiàããiiãç0. de custos, dêtiniçao dos métodos' eslrotégio de suprimento' cronogromo

iisico-tinoncáiro, deveres do coniroiodo e controtonÍe, procedimenlos de fiscolizoçÕo e

óLi"n"iá..nto' prozo de execuÇÕo e gorontio e sonÇÔes pelo inodimplemento;

d) indicoçÕo dó recurso orçomentório poro cobrir o despeso;

e) oÍo de designoçÔo do comissÕo;

Í) ediÍol numerodo em ordem seÍiol onuol;

91 se preamOuio do editol conlém o nome do reportiçÕo inleressodo e

de seu selor;
h) preÔmbulo do editol indicondo o modolidode e o tipo do licitoçÕo'

bem como o regime de execuÇÔo (p/obros e serviços);
" 

i1 preômOulá io edi'tot mencionondo que o licitoçÕo seró regido pelo

legisloçôo pertinenÍe;
j) preômbulo do editol onolondo o locol' dio e horo poro recebimento

dos envelopes dá OocumentoçÕo e propoÍo' bem como poro o início de obeÍiuro dos

envelopes;
l) indicoçÕo do obieto do licitqçõo' 

-em 
descriçÕo sucinto e cloro;

m) inOicoçoo ãJãã' 
" 

ot 
"ondiço"t 

poro o ossinoturo do coniroto ou

relirodo dos inslrumentos;
n) indicoçÕo do prozo poro execuçõo do conlroto ou entreg

o) indicoçoo áàitonçà"t poÍo o coso de inodimplemento;
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p) indicoçôo do locol onde poderó ser exominodo e odquirido o projelo
bósico, e se hó projeto exêcutivo disponÍvel no doto do publicoçôo do editol e o locol onde
poderó ser exominodo e odquirido (p/obros e servíços);

q) indicoÇÕo dos condiÇÕes poro porticipoÇÕo do licitoÇôo;
r) indicoçôo do formo de opresentoÇÕo dos propostos;
s) indicoçÕo do crilério poro julgomento, com disposiçÕes cloros e

porômetros objetivos; indicoçÕo dos locois, horórios e códigos de ocesso poro
fornecimento de informoções sobre o liciloçôo oos interessodos;

l) indicaçÕo dos crilérios de oceilobilidode dos preços unitório e globol e
indicoçÕo dos condiçÕes de pogomenio.

No que respeilo o minulo controluol, incumbe oo porecisio pesquisoÍ o
conformidode dos seguintes ilens:

o) condiÇões poro suo execuÇÕo, expressos em clóusulos que deÍinom os
direilos, obrigoçÕes e responsobilidodes dos portes, em conÍormidode com os lermos do
licitoçÕo e do proposlo o que se vinculom, estobelecidos com clorezo e precisÕo;

b) registro dos clóusulos necessórios:

| - o objeto e seus elemenlos corocterísticos;
ll - o regime de execuçÕo ou o Íormo de fornecímento;
lll - o preço e os condiçÕes de pogomenlo. os critéríos, dolo-bose e

periodicidode do reojusiomenlo de preÇos, os critérios de oluolizoÇôo monelório entre o
dolo do odimplemento dos obrigoções e o do efelivo pogomenlo;

lV - os prozos de início de etopos de execuÇõo, de conclusõo, de entrego,
de observoÇõo e de recebimenlo deÍinilivo, conforme o coso;

V - o crédilo pelo quol correÍó o despeso, com o indicoçÕo do
clossificoçÕo funcionol progromólico e do colegorio econômico;

Vl - os goron'tios oferecidos poro ossêguror suo pleno execuçÕo, quondo
exigidos;

Vll - os direilos e os responsobilidodes dos portes, os penolidodes cobÍveis
e os volores dos multos;

Vlll - os cosos de rescisõo;
lX - o reconhecimenlo dos direitos do AdminislroçÕo, em coso de rescisôo

odminiskotivo previsto no ort. 77 deslo Lei;
X - os condições de importoçõo, o dolo e o loxo de cômbio poro

conveÍsôo. quondo for o coso;
Xl - o vinculoçÕo oo editol de lici'toçôo ou oo leÍmo que o dispensou ou

o inexigiu, oo convile e ô proposto do licitonle vencedor;
XII - o legisloçÕo oplicóvel à execuçÕo do controto e especiolmen'te oos

cosos omissos;
Xlll - o obrigoçÕo do conirolodo de monter, duronte todo o execuçÕo do

controÍo, êm compoiibilidode com os obrigoÇÕes por ele ossumidos, todos os con(i\es ...
de hobililoçôo e quolificoÇÕo exigido§ no liciloçõo; XN
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XIV - clóusulo que declore competente o foro do sede do AdmínislroçÔo
poro dkimk quolquer questÕo controtuol, solvo o disposlo no § óo do orl. 32 do Lei n.

8.666193i
XV - A duroçÕo dos controtos odstrito o vigêncio dos respectivos crédilos

orçomeniórios, ressolvodos os hipóteses previstos no ort.57 do Lêi n.8.666193.

Considerondo que o edilol seguiu todos os couielos recomendodos pelo
Lei lO.52O/2OO2, com oplicoÇÕo subsidiório do Lei 8.óóól93;

Considerondo que o procedimenlo nÕo opresento irreguloridodes que
possom moculor o certome e que o minulo do edilol segue os preceitos legois que regem
o motério, ooino pelo prosseguimen'to do processo licitotório em seus ulleriores olos.

Seguem choncelodos os minulos do Editol e Controto oro exominodos,

Registro. por fim, que o onólise consignodo nesÍe porecer se oteve às

quesÍÕes jurídicos observodos no ins'lruÇÕo processuol e no edi'tol, com seus onexos, nos

termos do orl. lO, § 1", do Lei n' 1O.48O|2OO2, c/c o porógrofo Único do qrl. 38 do Lei n"

8.666193. NÕo se incluem no ômbilo de onólise desle Procurodor os elementos lécnicos
perlinentes oo cerlome, como oqueles de ordem finqnceiro ou orçomentório, cujo
exolidôo deveró ser veriÍicodo pelos selores responsóveis e qutoridode compe'tenle do
PreÍeiluro Municipol de lloitubo.

Éoporecer, sub censuro.

ITAITUBA - P de 201 ?.

ATEMIS A

B/PA N" 9.9ó4PROCURADOR JURIDI

so

PAL.
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