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pARECER JURÍDrCO/PMr/OTCOM/2Or e

pRocEsso uctlAróRro N" - 012120'19-PP

PROCESSO ADM. - No 019/2ol I
oBJEIO - LOCAÇÃO Or SOHOntZaçÃO E SERVIçOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA

SECREIARIA MUNICIPAT DE A§SISIÊNCIA SOCIAI.DO MUNICíPIO DE ITAIIUSA.

ASSUNIO - MINUIA DE EDITAI. E CONÍRATO.

I - RETAIóRIO

Submele-se o opreciaçÔo o presente processo Íelo'tivo oo procedimenlo
licilotório no modolidode Pregôo Presenciol regislrodo sob o n" 012/201? - PP, cujo objeto e
O LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA

SECREIARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICÍPIO DE ITAITUEA CONÍOTMC

especificoÇÕes do Termo de Referêncio - Anexo I do Editol, olendendo oo disposto no Lei

n" 10.52012002.

Conslo no presenle certome: solicitoçÕo de despeso; Juslificotivo;
SolicitoçÕo de cotoções de preço; Mopo de cotoÇÕo de preço; despocho do ouloridode
poro que o selor competenle providencie o pesquiso de preÇo e informe o existêncio de
recursos orçomentórios; despocho do deporlomento de contobilidode informondo o
dotoçÕo orÇomeniório disponível poro olender o demondo; AuiorizoçÕo; DeclqroçÕo de
odequoçÕo orçomen'tório e finonceiro; PORTARIA GAB/PMI N" 001 2/201 9; ou'torizoçÕo de
oberluro de processo licilotório; outuoçoo do processo lici'iolório; despocho de
encominhomento dos ouios à ossessorio jurídico poro onólise e porecer; minu'to do edilol e
onexos, bem como, minuto do controto.

Ficou estobelecido no editol o menor preÇo por item como critério de
julgomenlo, olendendo oo que dispôe o ort. 45 do Lei 8.666/93.

O presente processo consto o edilol indicondo os exigêncios constontes
do ort. 40 do Lei 8.óóó193 clc aÍt.4' do Lei 10.520/2002, bem como o documentoÇôo que
os interessodos deverÕo opresenlor poro serem considerodos hobililodos.

Relotodo o pleilo possomos oo Porecer,

II . OBJETO DE ANATISE

Cumpre ocloror que o onólise nesÍe porecer se restringe o veriÍicoçÕo dos
requisilos formois poro deflogroÇôo do processo odminislrotivo licitolórlo bem como do
oprecioçÕo do minuto de editol e seus onexos. Destoco-se que q onólise seÍó reslril
ponÍos jurídicos, estondo excluídos quoisquer ospeclos técnicos, econômicos
discricionórios.

III - PARECER

ã
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O orligo 37, inciso XXI do ConsliluiçÔo Federol delermino que os obros,

serviços, compros e olienoções do AdministroçÕo PÚblico serÔo precedidos de licitoçÕo
público que ossegure iguotdode de condiçÕes o lodos os concorrenles, ressolvodos os

cosos especificodos no legisloçõo.

A licitoçÕo configuro procedimento odminislrolivo medionte o quol o
Administroçõo Público seleciono o proposto mois vonlojoso, corocterizondo-se como qlo

odministrolivo formol, prolicodo pelo Geslor Público, devendo ser processodo em estrilo

conformidode com os princípios eslobelecidos no conslituiçÔo Federol no legisloçÕo

inlroconslitucionol.

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

o Lei 1O.52O12OO2 dispÕe que pregõo é o modolidode de licitoçÕo deslinodo o oquisiÇÔo

de bens e serviços comuns, sendo estes consíderqdos, poro os Íins e efeiÍos desto Lei, como
oqueles cujos podrÕes de dêsempenho e quolidode possom ser objetivomenle definidos
peto ediÍol, por meio de especificoÇões usuois (ort. lo, porogrofo Único).

O exome previo do edilol lem Índole jurídicoJormol e consiste, vio de
Íegro, êm verificor nos ouÍos, no estodo em que se encontro o procedimenlo licitotório, os

seguinles elemenios:

o) outuoçÕo, Prolocolo e numeroçÕo;
b) justiÍicotivo do conlroloÇÕo;
c) lermo de reÍerêncio, devidomente outorizodo pelo outoridode

compelenle, contendo o objeto, o critério de oceiloÇÕo do obieto, orçomenlo detolhodo
poro ovolioçÕo de cuslos. dêÍiniÇÕo dos mélodos, eslrotegio de suprimento, cronogromo
iísicojinonceko, deveres do conlrolado e controlonte, pÍocedimenÍos de fiscolizoçÕo e

gerenciomento; prozo de execuçõo e goronlio e sonções pelo inodimplemento;
d) indicoçÕo do recurso orçomentório poro cobrir o despeso;
e) olo de designoçÕo do comissÕo;
Í) edilol numerodo em ordem seriol onuol;
g) se preômbulo do edilol contém o nome do reportiÇÕo interessodo e

de seu setor;
h) preÔmbulo do edítol indicondo o modolidode e o tlpo do licitoçÕo'

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

legisloçõo pertinente;- j) preômbulo do edilol qnolondo o locol, dio e horo poro recebimento
dos envelopes de documentoçÕo e proposio, bem como poro o inÍcio de oberluro dos

envelopes;
l) indicoçõo do objeto do licitoçÕo, em descriçÕo sucinlo e cloro;
m) indicoçÕo do prozo e os condiÇÕes poro o ossinoturo do coniroto ou

retkodo dos instrumenlos;
n) indicoçÕo do prozo poro execuçÕo do controlo ou entrego do o
o) indicoçôo dos sonçÕes poro o coso de inodimplemento;
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o inexigiu, oo conviÍe e o proposto do licilonie vencedor;
Xll - o legisloçÕo oplicóvel à execuçÕo do controlo e espe
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ciolmenie oos

cosos omissos;
Xlll - o obrigoçÕo do conlrotodo de manter, duronte lodo o execuçoo c

controlo, em compotibilidode com os obrigoções por ele ossumidos, todos os con diç

de hobilitoçôo e quolificoçÕo exigidos no liciloçôo;
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p) indicoçõo do locol onde poderó ser exominodo e odquÍido o projelo

bósico, e se hó projelo executivo disponível no dofo do publicoçÔo do edilol e o locol onde
poderó ser exominodo e odquirido (p/obro5 e serviços);

q) indicoçÕo dos condiçÕes poro porticipoÇôo do lici'toçÕo;
Í) indicoçôo do formo de opresentoçÕo dos proposÍos;

sl indicoçÔo do crilério poro iulgomenlo, com disposiçÕes cloros e

porômelros obietivos; indicoçÕo dos locois, horórios e códigos de ocesso poro

Íornecimenlo de informoçÕes sobre o licitoçÕo oos inleressodos;
l) indicoçõo dos crilérios de oceilobitidode dos preços unilório e globol e

indicoçÕo dos condiÇÕes de pogomento.

No que respeito o minuto controluol, incumbe oo porecisto pesquisor o

conÍormidode dos seguintes itens:

o) condiçÕes poÍo suo execuÇÕo, expressos em clóusulos que definom os

dkeilos, obrigoçÕes e responsobilidodes dos porles, em conformidode com os termos do

licitoÇÕo e dã proposto o que se vinculom, es'tobelecidos com clorezo e precisÕo;

b) registro dos clóusulos necessóriqs:

| - o objelo e seus elemenlos coroclerísticos;
ll - o regime de execuçÕo ou o formo de fornecimenlo;
lll - o preÇo e os condições de pogomenlo, os critérios, dolo-bose e

periodicidode do reojustomenlo de preços, os critéríos de otuolizoçÕo monelório ênlre o
dolo do odimplemento do§ obrigoçÕes e o do eÍelivo pogomento;

lV - os prozos de início de etopos de execuçÕo, de conclusÕo, de enirego'
de observoçÕo e de recebimento deÍiní'tivo, conÍorme o coso;

V - o crédito pelo quol correró o despeso, com o indicoçÔo do

clossificoçÕo Íuncionol progromólico e do cotegorio econÕmico;
Vl - os gorontios oÍeÍecidos poro osseguror suo pleno execuçÕo, quondo

exigidos;
Vll - os direilos e os responsabilidodes dos portes, os penolidodes cobíveis

e os volores dos multos;
Vlll - os cosos de rescisõo;
lX - o reconhecimento dos dlreitos do AdministrqçÕo, em coso de rescisÕo

odminislrolivo previsio no ort. 77 desto Lei;

X - os condições de imporÍoçÔo, o dolo e o toxo dê cÔmbio poÍo

conversõo, quondo for o coso;
Xl - o vinculoçÕo oo editol de liciloçÕo ou oo termo que o dispensou ou
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XIV - clóusulo que declore competente o Íoro do sede do AdminislroçÕo
poÍo dirimh quolquer quesiõo conlroluol, solvo o disposto no § óo do ort. 32 do Lei n'

8.666193;
XV - A duroçõo dos controlos odslrito à vigêncio dos respec'tivos créditos

orçomentórios, ressolvodos os hipóteses previstos no orl. 57 do Lel n. 8.666/93.

Considerondo que o editol seguiu 'todos os coutelos recomendodos pelo

Lei 10.520/2002, com oplicoçÕo subsidiório do Lei 8.óóól93;

Considerondo que o procedimento nÕo opresento irreguloridodes que

possom moculor o cerÍome e que o minulo do editol segue os preceilos legois que regem

o molério, ooino pelo prosseguímento do processo licitotório em seus ulteriores otos.

Seguem choncelodos os minutos do Edilol e Controto oro exominodos'

Regisiro, por lim, que o anólise consignodo nes'te porecer se oteve às

questões jurídicos observodos no inslÍuçÕo processuol e no editol, com seus onexos, nos

termos do ori. lO, § 1", do Lei n" l}.480/2002, c/c o porógrofo Único do orl 38 do Lei no

g.ó66/93, Nõo se intluem no ômbito de onólise deste Procurqdor os elemenlos técnicos

pertinentes oo certome, como oqueles de ordem finonceiro ou orçomenlório, cujo

exotidôo deveró ser verificodo pelos setores responsóveis e ouloridode competente do

Prefeiluro Municipol de lloilubo.

É o porecer, sub censuro.

ITAITUBA - PA, I iro de 2019.

ATEMIST HtES A. USA
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