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I- RETATóRIO

Submele-se o oprecioçÕo o presenle processo reloÍivo oo
procedimento licitotório no modolidode Pregôo Presenciol registrodo sob o n.
046/2019, cuio objeto consisle no controtoÇÕo de empreso especiolizodo em
desenvolvimento de sistemos integrodos de gesÍôo educocionol oplicodo
exclusivomente oo setor público poro fornecimento de licenço de uso de
softwore (locoçõo), com otuolizoções que goronlom os olteroções legois,
conelivos e evolutivos, incluindo serviços de implontoçõo, conversôo de dodos
legodo, lreinomenlo, suporle e otendimenlo técnico e sisiemos/módulos: Gestôo
Acodêmico & Pedogógico (web), Motrículos Online - Porlol de Motrículos (web),
Diório de Closse (web/desktop), Diório/Portol do Aluno/Responsóvel (web) e
Lotoçõo e Recursos Humonos (web), poro otender o demondo do Fundo
Municipol de Educoçõo, conforme especificoções do Termo de Referêncio -
Anexo I do Ediiol, otendendo oo disposto no Lei no I0.S2O/ZOO2.

Consto no presente cerlome: solicitoçÕo de despeso poro cu.io
objeto consiste no controtoçÕo de empreso especiolizodo em desenvolvimento
de sisiemos inÍegrodos de gestõo educocionol oplicodo exclusivomente oo seior
público poro fornecimento de licenÇo de uso de softwore (locoÇõo), com
otuolizoçôes que gorontom os olteroções legois, corretivos e evolutivos, incluindo
serviços de implontoçõo, conversõo de dodos legodo, treinomenlo, suporte e
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PARECER JURíDrCO/2OI t/DtCOM
PREGÃO PRESENCTAL N" - 046/2019-pp.

PROCESSO ADMtNtSTRATtVO N" 0ó0/201 9.

OBJETO - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO EDUCACIONAL APLICADO EXCLUSIVAMENTE AO
SETOR PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFIWARE
(LOCAÇÃO), COM ATUALIZAÇÔES AUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS,
coRRETtVAS E EVOLUTTVAS, tNCLUtNDO SERVTÇOS DE tMpLANTAÇÀO, CONVenSÃO
DE DADOS LEGADO, IREINAMENTO, SUPORTE E ATENDIMENTO IÉCNICO E

SISTEMAS/MODULOS: GESTÃO ACADÊMICA & PEDAGOGICA (WEB/DESKTOP),
MATRÍCULAS oNLtNE - poRTAL DE MATRíCULAS {wEB), orÁnio or cms§r
(WEB/DESKTOP), DlÁRto/poRÍAL DO ALUNO/RESPONSÁVEL (wEB) E LOTAÇÃO E

RECURSOS HUMANOS {WEB), PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO.
ASSUNTO . MINUTA DE EDITAL E CONTRATO
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Ficou eslobelecido no editol o menor preço globol como critério
de julgomenlo, olendendo oo que dispôe o ort. 45 do Lei 8.óóó193.

O presente processo conslo o editol indicondo os exigêncios
consiontes do ort. 40 do Lei 8.óóó193 c/c ort. 4" do Lei 10.520 /2OO2, bem como o
documenioÇõo que os interessodos deverõo opresentor poro serem
considerodos hobililodos.

Reloiodo o pleilo possomos oo Porecer.

II - OBJEIO DE ANÁTISE

Cumpre ocloror que o onólise nesle porecer se reslringe o
verificoçõo dos requisitos formois poro deflogroçõo do processo odministrotivo
licitotório bem como do oprecioÇôo do minulo de ediÍol e seus onexos. Destoco-
se que o onólise seró reslrilo oos ponlos jurídicos, estondo excluídos quoisquer
ospectos técnicos, econômicos e/ou discricionórios.

IÍI - PARECER

O ortigo 37, inciso XXI do ConstituiÇôo Federol delermino que os
obros, serviços, compros e olienoÇÕes do Administroçôo Público serÕo precedidos
de liciloçôo público que ossegure iguoldode de condições o lodos os
concorrentes, ressolvodos os cosos especificodos no legisloçôo.

A licitoçõo configuro procedimenlo odministrotivo medionle o
quol o Administroçõo Público sêleciono o proposlo mois vonlojoso,
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oiendimenlo técnico e sislemos/módulos: Geslôo Acodêmico & Pedogógico
(web), Motrículos Online - Porlol de Motículos (web), Diório de Closse
(web/desktop), Diório/Porlol do Aluno/Responsóvel (web) e Loloçôo e Recursos
Humonos (web), poro oiender o demondo do Fundo Municipol de Educoçôo;
justificoÍivo; despocho do Secretório Municipol de Educoçôo poro que o selor
compelente providencie o pesquiso de preço e informe o existêncio de recursos
orçomentórios; cotoÇõo de preÇos; despocho do deporlomento de
contobilidode informondo o dotoçõo orçomentório disponível poro otender o
demondo; decloroçõo de odequoçôo orçomentório e finonceiro; Portorio
GAB/PMI n' 001212019; outorizoçõo de oberturo de processo licilolório; outuoçôo
do processo liciloÍório; despocho de encominhomento dos outos à ossessorio
jurÍdico poro onólise e porecer; minuto do ediÍol e onexos, bem como, minulo do
control0.
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corocterizondo-se como oto odminislrotivo formol, proticodo pelo Geslor Público,
devendo ser processodo em eslrito conformidode com os princípios
eslobelecidos no Consliluiçõo Federol no Iegisloçôo infroconsliiucionol.

No que se refere o modolidode licitotorio oro em onólise, vole
ocloror que o Lei 10.520/2002 dispõe que pregôo é o modolidode de liciloçôo
destinodo à oquisiçôo de bens e serviÇos comuns. sendo estes considerodos,
poro os fins e efeitos desto Lei, como oqueles cujos podrões de desempenho e
quolidode possom ser objetivomenle definidos pelo editol, por meio de
especificoções usuois (ort. 1", porogrofo único).

O exome prévio do edilol lem índole jurídico-formol e consisÍe, vio
de regro, em verificor nos oulos, no esiodo em que se enconlro o procedimento
licilotório, os seguintes elemenlos:

o) ouluoçõo. prolocolo e numeroçõo;
b) juíif icotivo do controloçõo;
c) lermo de referêncio, devidomente outorizodo pelo ouloridode

competenle, conlendo o objeto, o critério de oceiioçôo do objelo, orçomenio
delolhodo poro ovolioçõo de custos, definiçôo dos mélodos, eslrotégio de
suprimento, cronogromo físicojinonceiro, deveres do conlrotodo e controtonle,
procedimenlos de fiscolizoçõo e gerenciomento; prozo de execuçõo e gorontio
e sonções pelo inodimplemento;

d) indicoçõo do recurso orçomentório poro cobrir o despeso;
e) oto de designoçõo do comissõo;
f) edilol numerodo em ordem seriol onuol;
g) se preômbulo do editol conlém o nome do reporliçõo

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

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

pelo legisloçÕo perlinenle;
j) preômbulo do edilol onotondo o locol, dio e horo poro

recebimento dos envelopes de documentoçôo e proposlo, bem como poro o
início de oberturo dos envelopes;

k) indicoçÕo do objeto do licltoçõo, em descriçôo sucinto e cloro;
l) indicoçôo do prozo e os condiçÕes poro o ossinoturo do

conlroto ou retirodo dos instrumenlos;
m) indicoçõo do prozo poro execuçôo do controio ou enlrego

do objeto;
n) indicoçõo dos sonções poro o coso de inodimplemenio;
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o) indicoçÕo do locol onde poderó ser exominodo e odquirido o
projeto bósico, e se hó projeto executivo disponível no doto do publicoçôo do
edilol e o locol onde poderó ser exominodo e odquirido (p/obros e serviços);

p) indicoçõo dos condiÇões poro porÍicipoçÕo do licitoçôo;
q) indicoçõo do formo de opresentoçõo dos propostos;
r) indicoçõo do critério poro julgomento, com disposiçôes cloros e

porômelros objelivos; indicoçõo dos locois, horórios e códigos de ocesso poro
fornecimenlo de informoções sobre o licitoçõo oos interessodos;

s) indicoçôo dos critérios de oceitobilidode dos preços unilório e
globol e indicoçôo dos condiÇÕes de pogomento.

No que respeito à minuto controiuol, incumbe oo porecisto
pesquisor o conformidode dos seguintes ilens:

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

b) registro dos clóusulos necessórios:
| - o objeto e seus elemenlos coroclerísticos;
ll - o regime de execuçôo ou o formo de fornecimento;
lll - o preço e os condições de pogomenlo, os critérios, doto-bose

e periodicidode do reojuslomento de preÇos, os critérios de oÍuolizoçôo
monetório entre o doto do odimplemento dos obrigoçôes e o do efetivo
pogomento;

lV - os prozos de início de etopos de execuçôo. de conclusôo, de
entrego, de observoçõo e de recebimenio definitivo. conforme o coso;

V - o crédito pelo quol correró o despeso, com o indicoçôo do
clossificoçôo funcionol progromólico e do cotegorio econômico;

Vl - os goroniios oferecidos poro osseguror suo pleno execuçõo,
quondo exigidos;

Vll - os direitos e os responsobilidodes dos porles, os penolidodes
cobíveis e os volores dos multos;

Vlll - os cosos de rescisôo;
lX - o reconhecimento dos direilos do Administroçõo, em coso de

rescisõo odminislrotivo previsto no orl.77 desto Lei;
X - os condições de imporloçôo, o doto e o loxo de cômbio poro

conversôo, quondo for o coso;
Xl - o vinculoçôo oo editol de licitoçõo ou oo termo que o

dispensou ou o inexigiu, oo convite e o proposlo do liciionle vencedor;
Xll - o legisloçôo oplicóvel à execuçõo do conkoto e

especiolmente oos cosos omissos;
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Xlll - o obrigoçôo do conlrotodo de monler, duronte todo o
execuçõo do controto, em compotibilidode com os obrigoções por ele
ossumidos, todos os condiÇões de hobilitoçõo e quolificoçôo exigidos no
licitoçôo;

XIV - clóusulo que declore competenie o foro do sede do
Administroçôo poro dirimir quolquer questôo controtuol, solvo o dísposto no § óo
do ort. 32 do Lei n. 8.666/93;

XV - A duroçõo dos conirotos odstrito à vigêncio dos respectivos
créditos orçomentórios, ressolvodos os hipóteses previstos no ort. 57 do Lei n.
8.ô6ó/93.

Considerondo que o edilol seguiu todos os coulelos
recomendodos pelo Lei 10.52012002, com oplicoçõo subsidiório do Lei 8.óóó193;

Considerondo que o procedimento nõo opresento ineguloridodes
que possom moculor o certome e que o minuto do editol segue os preceitos
legois que regem o motério, ooino pelo prosseguimento do processo licilotório em
seus ulteriores otos.

Seguem choncelodos os minulos do Edilol e Controlo oro
exominodos.

Registro, por fim, que o onólise consignodo nesie porêcer se
oteve às queslões jurídicos observodos no instruçôo processuol e no editol. com
seus onexos, nos termos do ort. 10, § l', do Lei n' 10.480/2002, clc o porógrofo
único do ort.38 do Lei n'8.óóó193. Nõo se incluem no ômbito de onólise deste
Procurodor os elemenlos lécnicos perlinentes oo certome, como oqueles de
ordem finonceiro ou orçomentório, cujo exoiidõo deveró ser verificodo pelos
setores responsóveis e ouloridodes compelentes do Prefeiluro Municipol de
Itoilubo.

Itoitubo - PA, 28 de junho de 2019.

AIEMISTOKHI.ES A. DE SOUSA
PROCURADOR JURíDICO MUNICIPAL

oAB/PA N'99ô4
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É o porecer, sub censuro.
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