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PARECER JURíDICO/PMI/DICOM/201 9

PROCESSO UCTIATóR|O No - OO9/20r 9-pp

PROCESSO ADM. - No 014/2019
OBJETO. AQUISIçÃO DE MAIERIAT DE EXPEDIENTE E DIVERSO§ PARA ATENDER AS DEMANDA§
DA SECREIARTA DE EDUCAçÃO DO MUNTCíP|O DE trAtrUBA.

ASSUNIO - MINUTA DE EDITAL E CONIRATO.

I- RETAIóRIO

Submeie-se o oprecioçÕo o presenle processo relolivo oo procedimento
licilolório no modolidode PregÕo Presenciol registrodo sob o n'003/201? - PP, cujo objeto e
O AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
SECREIARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICíPlO DE ITAITUBA conforme especiÍicoÇões do Termo
de Referêncio - Anexo I do Edilol, otendendo oo disposto no Lei no 10.520/2002.

Consto no presente certome: solicitoçÕo de despesos; Ofício n" 083/2018
- DIRAD/SEMED; Juslificotívo; soliciloÇõo de colaçôo de preÇo; resumo de coloçôo de
preços; despocho do outoridode poro que o selor competenle providencie o pesquiso de
preço e informe o existêncio de recuÍsos orÇomentórios; SoliciloçÕo de coloÇões de preço;
Mopo de cotoçõo de preço; despocho do deportomento de contabilidqde ínformondo o
doloçÕo orçomenlório disponível poro otender o demondo; Aulorizoçôo; Decloroçôo de
odequoÇÕo orçomentório e Íinonceko; outorizoÇÕo de oberturo de processo licitotório;
outuoçÕo do processo liciÍqlório; despocho de encominhomento dos oulos à ossessorio

.jurídico poro onólise e porecer; minuto do editol e onexos, bem como, minulo do conlroto.

Ficou eslobelecido no editol o menor preço por item como crilério de
julgomento, otendendo oo que dispôe o ort. 45 do Lei 8.666/93.

O presenle processo consto o editol indicondo os exigêncios conslonles
do ort.40 clo Lei B.óóól93 c/c ort.4" do Lei 10.520/2002, bem como o documen'toçÕo que
os intercssodos deverõo opresenlor poÍo serem considerodos hobilitodos.

Relotodo o pleito possomos oo Porecer.

II . OBJEIO DE ANÁLIsE

Cumpre ocloror que o onólise nesle porecer se restringe o verificoçôo dos
requisilor Íormois pÕro deÍlogroÇÕo do processo odminisÍrolivo licitotório bem como do
oprecicr ,r .ro .i
ponlos juÍídic
discricionórios.

o mlnuto de editol e seus onexos. Destoco-se que o onólise seró reslrilo
os, estondo excluídos quoisquer ospectos técnicos, econÕmicos lou
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o crligo 37, inciso XXI do ConstiluiçÕo Federol determino que os obros,
serviços, corrpro: e o.enoções do AdminislroçÕo Público serôo precedidos de licitoÇÕo
público qrr. cssegur. iguoldode dê condiçÕes o lodos os concorrentes, ressolvqdos os

cosos esp t;codos no legisloçÕo.

A licitoçÕo conÍiguro procedimenlo odministrolivo medionte o quol o
AdminislraÇÕo Públlco seleciono o proposto mois vontojoso, corocterizondo-se como oto
odministrotivo formol, proticodo pelo Gestor Público, devendo ser processodo em esÍrito
conformidode 66''.r cs princípios eslobelecidos no ConstiluiçÕo FedeÍol no legisloçÕo
.nfroconsl Ir-r.n. .

No que se refere o modolidode licitotório oro em onólise, vole ocloror que
o Lei 10.52012002 dispÕe que pregôo é o modolidode de licltoçÕo deslinodo à oquisiçÕo
de bens e serviços comuns, sendo esles considerodos, poro os fins e efeilos desto Lei, como
oqueles c'rj.s po.rraes de desempenho e quolidode possom ser objelivomenle definidos
pelo edíta, por mcic de especificoÇôes usuois (ort. 1", porogrofo Único).

'r e)r't:me prévio do edilol lem índole jurídico-Íormol e consisle, vio de
regro, em v,. llcL r.r. clulos, no estodo em que sê encontro o procedimenlo licitotório, os

SegUinleS cr-rriren l -r§:

o) cruluoçõo, protocolo e numeroçÕo;
l-.1 ir r5f ifi6qflyq do controtoçÕo;
.l lermo de referêncio, devidomente outorizodo pelo outoridode

compelenle, conl )ndo o objelo, o critério de oceiloçÕo do objeto, orçomento detolhodo
poro ovo ioÇÕo d ", ,los, definiçÕo dos métodos, estrolégio de suprimenio, cronogromo
físico finc : ,., ,, ':. r.lo controlodo e conlÍotonle, procedimentos de ÍiscolizoçÕo e
geren.ior " l1; ;'.l cc execuçÕo e gqrontio e sonções pelo inodimplemenlo;

L,l iri.'llccÇÕo do recurso orÇomentório poro cobrk o despeso;
e) olo cle designoçôo do comissÕoi
Il ( :lil.il numerodo em ordem seriol onuol;
, - r |lreômbulo do editol contém o nome do reportiçÕo interessodo e

deseu s: :;
' '-ârnbulo do edilol indicondo o modolidode e o lipo do licitoçÕo,

bem c,1r ). .it ,r-ecuçõo (p/obros e serviços);
, ' rulo do editol mencionondo que o licitoÇÕo sêró regido pelo

legisloçÕt ;: .; i;nc i,
jl Êr.ôÍrbulo do edilol onotondo o locol. dio e horo poro recebimento

dos envelopes d€' 'l ', r'.ntoÇÕo e proposlo, bem como poro o inÍcio de oberluro dos

envelopc:
-:, :rc.,.ro do objelo do licitoçôo, em descriçÕo sucinta e cloro;

lic.ÇÕo do prozo e os condiÇÕes poro o ossinoturo do conlrolo ou
reliroda ( )s 'r'

o do prozo poro execuÇÕo do con'lrolo ou entrego do ob
o dqs sonçÕes poro o coso de inodimplemento;

-al

,rÕ
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p) indicoçÕo do locol onde poderó ser exominodo e ociquiricio o projeto
bósico, e se hó projelo execulivo disponível no dolo do publicoÇôo do edilol e o iccal cnde
poderó ser exominodo e odquirido (p/obros e serviços);

q) indicoçÕo dos condiçÕes poro poriicipoçÕo do licitoçÕo;
r) indicoçÕo do Íormo de opresentoçÕo dos proposlos:
s) indicoçôo do crilério poro julgomento, com disposiçÕes .lcros e

porômetros ob.ietivos; indicoçÕo dos locois. horórios e códigos de oces:o poro
fornecimento de inÍormoçõês sobre o licitoçÕo oos inleressodos;

t) indicoçõo dos critérios de oceilobilidode dos preç.os unitórlo c- g,obol e
indicoçôo dos condições de pogomento.

No que respeilo o minuto conlrotuol, incumbe oo pcrecisi<-t pi,squiror o
conÍormidode dos seguinles itens:

o) condições poro suo execuçôo, expressos em clótrsulos que d, )Íirro,x o§
direitos, obrigoçÕes e Íesponsobilidodes dos porles, em conformidc(le cô.rn Õs Írjrr:ros do
licitoçõo e do proposto o que se vinculom, eslobelecidos com clorezo e precisÕc;

b) regislro dos clóusulos necessórios:

| - o objelo e seus elementos corocterísticos;
ll - o regime de execuçÕo ou o Íormo de Íornecimer:io;
lll - o píeço e os condiÇões de pogomenlo, os critérios, dotJ-boje e

periodicidode do reojusiomenlo dê preços, os criiérios de oÍuolizoçoo monetúrio errtre o
doto do odimplemento dos obrigoçôes e o do efetivo pogomento;

lV - os prozos de início de etopos de execuçÕo, de ccnclusÕo. d€ entregô,
de observoçôo e de recebimento definilivo, conforme o coso;

V - o crédito pelo quol coneró o despeso, com o indicoÇao do
clossiÍicoçÕo Íuncionol progromótico e do cotegorio econômico;

Vl -osgoronlios ofeÍecidos poro osseguror suo pleno execuÇoo quondo
exigidos;

Vll - os dlreilos e os responsobilidodes dos porles, os penolidodes cJbíveis
e os volores dos multos;

Vlll - os cosos de rescisÕo;
lx - o reconhêcimento dos direiios do AdminisiroçÕo em coso oÉ rescisõo

odminisirolivo previsto no ort. 77 deslo Lei;
X - os condições de importoçôo, o doio e o loxc de cÔríroio poro

conveÍsÕo, quondo for o coso;
Xl - o vinculoçÕo oo editol de licitoçÕo ou oo lern,o que o dispensoJ ou

o inexigiu, oo convile e à proposlo do licitonte vencedor;
Xll - o legisloçôo oplicóvel à execuçÕo do controto e especiolnrente oos

cosos om6sos;
Xlll - o obrigoçÕo do conlrotodo de monler, duronte todo c execu<;Ôo

conlrolo, em compoiibilidode com os obrigoções por ele ossumidos. iodos cls c:i:,n,lir;Õ
de hobilitoçÕo e quoliÍicoçÕo exigidos no licitoÇôo;
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XIV - clóusulo que declore compelente o Íoro do sede do Adn-li:-'isircÇõo

poro dirimk quolquer queslôo conlroluol, solvo o disposto no § óo do orl 32 cic Lei n'

8.666193i
XV - A duroçÕo dos conlrotos odstrito à vigêncio dos !'espectivol cíá'litos

orçomenlórios, ressolvodos os hipóteses previstos no ort.57 do Lei n. 8.666193'

Considerondo que o edilol seguiu lodos os coutelos recomend'rdos ifelo
Lei 10.52012cf.2, com oplicoçÕo subsidiório do lei 8.666193:

Considerondo que o procedimenlo nÕo opresenl(l iÍreguloric(.rces que

possom moculor o certome e que o minuio do editol segue os prece los legois que regem

o motério, opino pelo prosseguimento do processo licitotório em seus ul'teriores atos.

Seguem choncelodos os minuios do Edilol e Conhoto oro excn^ r]()dos'

Regislro. por fim, que o onólise consignodo nesle porecer se rt-'ve às

questÕes juÍídicos observodos no inslruçôo processuol e no editol, com seus on!x)s, nos

lermos do ort. 'lo, § 1., do Lei n 1o.48ol2oo2, c/c o porógÍofo Único do orl. 38 :1(r Lei no

8.666193. NÕo se incluem no ômbiio de Onólise deste Procurodor o5 elemenlos lécnicos
pertinentes oo certome, como oqueles de ordem finonceÍo ou orçomenicrio, cujo

exotidÕo deveró ser verificodo pelos setores responsóveis e ouloridode competerte do
Prefeiluro Municipol de lloitubo.

É o porecer, sub censuro

ITAITUBA - PA, ro de 2019

AIEMI

PROCURADOR JURíD
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