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SubmeÍe-se o oprecioçÕo o presente processo relotivo oo procedimento

licilotório no modolidode Pregõo Éresenciol regislrodo sob ono 022/2019 - PP, cujo obieto e

crAOUtSICÃO DE POSTES DE C-ONCRETO PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENADORIA

ór riur'irúeçno púBLICA, conforme especificoções do Termo de Referêncio - Anexo I do

Ediiol, otendendo oo disposto no Lei no \0.520/2002'

Conslo no presenle certome: solicitoçÕo de despesos; Memorondo CMIP

n" OO37l2O19: Justificotivo; despocho do outoÍidode poro que o setor compelente

óro"à"nãi" o pesquiso de preço e informe o exislêncio de Íecursos orçomenlórios;

§orl"itoçao de'cotoções de preço; despocho do deportomento de contobilidode

inÍormondo o doloçÕo orçomenlório disponível poro otênder o demondo; AutorizoçÕo;

DecloroçÔo de odequoçÕo orÇomentÓrio e ÍinonceiÍo; PoRTARIA GAB/PMl N.0012/2019;

ãutorizoôao de obertuio de processo licitolório; outuoçÕo do processo licilotório;

à.tpo"no de encominhomenlo dos outos à ossessorio jurídico poro onólise e porecer:

minulo do ediiol e onexos, bem como, minuto do conlrolo'

Ficou eslobelecido no edilol o menor preÇo por ilem como crilério de

julgomenlo, otendendo oo que dispÔe o orl. 45 do Lei 8'666193'

opresenleprocessoconstooedi.tolindicondoosexigêncioscons,tonles
do orl. 40 do Lei 8.óóó193 clc or1.4' do Lei 10 520/2002' bem como o documenloçÕo que

os interessodos deverÕo opresentor poro serem considerqdos hobililodos'

Relolodo o pleito possomos oo PoreceÍ'

II . OBJETO OE ANÁIISE

CumPre ocloror
requisitos formois poro deílogroç
oprecioçÕo do minuto de editol
ponlos jurÍdicos, estondo exclu
discricionórios.

ue o onólise neste porecer se reslringe o verificoçÕo dosq
Õodop rocesso odminis'trolivo licitotório bem como do
e seus onexos. Destoco-se que o onÓlise seró reslrito o

ídos quoisquer ospectos lécnícos, econômicos e/
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O ortigo 37, inciso XXI do ConslituiçÕo Federol determíno que os obros'

serviços, compros e oliãnoções do Administroçôo Públicq serÕo precedidos de liciloÇÕo

público quê ossegure iguoidode de condiçÕes o Íodos os concorrentes, ressolvodos os

cosos especiÍicodos no Iegisloçõo.

A licitoçÕo configuro procedimento odministrolivo medionie o quol o

Adminislroçõo PÚblico seleciono o propos'to mois vonlqjoso, coroclerizondo-se como olo

odminisirot']vo formol, proticodo pelo Gestor Público, devendo sêr processodo em eslrito

conÍormidode com os princípios estobelecidos no constituiÇõo Federol no legisloçÕo

inÍroconstiiucionol.

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

o Lei 1O.52OI2OO2 dispõe que pregÕo é o modolidodê de licitoçÕo destinodo à oquisiçõo

de bens e serviços comuns, sendo esles considerodos, poro os fins e efeilos deslo Lei, como

oqueles cujos podrões de desempenho e quolidode possom ser objetivomenle deÍinidos

pelo edilot, poi meio de especificoÇÕes usuois {ort. 1", porógroÍo Único)'

O exome prévio do editol tem índole jurÍdico-formol e consiste' vio de

regro, em verificor nos outoi, no estodo em que 5e encontro o procedimenlo licitotório' os

seguinies elemenlos:

o) ouluoçÕo, Protocolo e numeroçõo;
b) justiÍicotivo do controtoçÕo;
.i '1.tmo de referêncio, devidomen'te oulorizodo pelo ouloridode

compelenle, contendo o objeto, o critério de ocÔitoçÕo do obieto' orçomenlo detolhodo

poro ovolioçôo de cuslos, definiçÕo dos métodos, estrotégio de suprimento, cronogromo

iísicojinoncáiro, deverês do conirolodo e controtonle, procedimenlos de fiscalizoçÕo e

g;i"n"ior"nto; prozo de execuçÔo e gorontio e sonçÕes pelo inodimplemenlo;
d) indicoçôo do recurso orçomentório poro cobrir o despeso;

e) oto de designoçôo do comissÕo;
f ) ediiol numerodo em ordem seriol onuoli
g) se preÔmbulo do editol conlém o nome do reportiçÕo inleressodo e

de seu setorj
h) preômbulo do edilol indicondo o modolidode e o lipo do liciloÇÕo'

bem como o regime de execuÇÕo (p/obros e serviços):

i) preômbulo do ôditol mencionondo que o licitoçôo seró regidq pelo

legiíoçÕo perlinenÍe;
j) preômbulo do editol onotondo o locol' dio e horo poro recebimento

dos envetopes dá àocumentoçÕo e proposlo, bem como poro o início de oberluro dos

envelopes;' 
l) indicoçÕo do objeio do licitoçÕo, em descriçôo sucinto e cloro;

m) indicoçÕo do prozo e os condiçÕes poro o ossinoluro do controto ou

retirodo dos inslrumentos;
n) indicoçÕo do prozo poro execuçÕo do controlo ou enlreg

ol inaicoçoo dos sonções poro o coso de inodimplemento;
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p) indlcoÇÕo do locol onde poderó seÍ exominodo e odqukido o proielo

bósico, e se hó projeto exeéuiivã àisponível no dolo do.publicoÇõo do editol e o locol onde

õãááiá t"..*o.iíodo e odquirido (p/obÍos e serviços);. 
.

q) indicoçÕo dos condiÇÕes poÍo porlicipoçÕo do licitoçÕo;

,i'inaicoção do f ormo de opresentoçÕo dos proposlos;

s) inOicoçAo ão crilério poro julgomenio' com disposiçÕes cloros e

oorômetros objelivos; indicoçoo dos locois' horórios e códlgos de ocesso poro

i"inã"i."Àro de informoções sobre o licitoÇÕo oos interessodos;

tlinoicoçooáãã'iie,io'a,uoceilobilidodedospreçosunitórioeglobole
indicoçÕo dos condiçÕes de pogomento'

No que respeito ô minuto controluot' incumbe oo porecislo pesquisor o

conÍormidode dos seguinles iiens:

o) condiçÕes poro suo execuçôo' expressos em clóusulos que deÍinom os

dkeitos, obrigoçõ., " 
|."rponr'oLitidodes dos pà'tes' em conÍormidode com os lermos do

üiiàõã.à oã jroposto o que se vincutom, esiobelecidos com clorezo e precisÕo;

b) registro dos clóusulos necessórios:

| - o objelo e seus elementos coroclerísticos;
ll - o regime de execuçÕo ou o Íormo de fornecimenio;

ttt - o preço ã àt 
"oádiço"t 

de pogomento' os criiérios' dolo-bose e

oeriodicidode do reoiustomenú ãL ptuçot' os critérioi de otuolizoçÕo monetório enlre o

ã;;ãJ;ã-d"*enio dos obrigoçÕes e o do eÍetivo pogomento;

tv - os prozos dãintio de etopos de execuçÔo' de conclusÕo' de enÍego'

de observoçÕo e de recebimenlo definitivo' conÍorme o coso;

v - o creoito 
-úL q'oi coner.ó o despeso' com o indicoçÕo do

clossificoçõo funcionol progromótico e do cotegorio econÔmico;

Vl.osgorontiosoÍerecidosporoossegurorsuop|enoexecuçÕo,quondo
exigidos; 

vll _ os direitos e os responsobilidodes dos portes, os penolidodes cobíveis

e os volores dos mullos;
Vlll - os cosos de rescisÕo;

rx _ o ,."onÁLãi,nJÁio áãs oireitos oo Adminis'troçÕo, em coso de rescisÕo

odminislrotivo previsto no ort 77 deío Lei;

x - os conJçoes'Je importoçoo' o doto e o loxo de cÔmbio poro

conversõo, quondo Íor o coso;
Xl - o vincutãçôo oo editol de licitoçÕo ou oo termo que o dispensou ou

o inexigiu, oo convile e à proposlo do licitonte vencedor;

xrr - o regisrJçáà opricáuer A execuçÕo do controto e especiolmente oos

cosos omlssos;
Xlll - o obrigoçõo do conkoiodo de monter. duronle lodo o execuçÕo do

controlo, em compo 'tibilidode com os obrigoÇÕe s por ele ossumidos, todos os condiç

de hobili'toçõo e quolificoçôo exigidos nq liciioçõo;
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xlv-clóUsuloquedecloreCompelenteoÍorodosededoAdministÍoçÕo
porodirimirquolquerqueslÔocon,tro.tuol,solvoodispostono§óodoorl.32doLein.
8.666/93i

XV-AduroÇÕodosconlÍotosodstritoàvigêncíodosrespec.livoscreditos
orçomenlórios, ressolvodos os hipóleses previstos no ort' 57 do Lei n' 8 666193'

Considerondo que o editol seguiu todos os coutelos rêcomendodos pelo

Lei 1O.52Ot2OO2, com oplicoçÕo subsidiório do Lei 8'6óól93;

Considerondo que o procedimenlo nÕo opresento irreguloridodes que

possom moculor o cerlome e que o minu'to do edilol-segue os preceitos legois que regem

o motério, ooíno pelo prosseguimenÍo do processo licito'tÓrio em seus ulteriores olos.

Seguem choncelodos os minulos do Editol e Contrato oro exominodos

Regislro, por fim, que o onÓlise consignodo neste porecer se oteve às

questÕes jurídicos observodos no instruÇôo processuol e no editol' com seus onexos' nos

Ürot áó orl. 10, § l'. do Lei n' 1O.48ol2OO2, c/c o porógrofo Único do ort' 38 do Lei n'

8.666193.NÔoseincluemnoÔmbilodeonólisedesteProcurodoroselementos.tócnicos
perlinentes oo certome, como oqueles de ordem 

. 
finonceiro ou orçomentÓrio' cujo

exoiidoo deveró ser veriÍicodo pelos setores responsÓveis e outoridode compelente do

Prefeiluro Municipol de ltoitubo.
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