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PROCESSO ADM. - N0 033/201 9

oBJETO - AQUIS|çÃO DE GÊNEROS AUMENTíC|OS pARA SUpRTR AS NECESSTDADES DO FUNDO
MUNICIPAT DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA,

ASSUNTO. MINUTA DE EDITAI. E CONTRATO.

I- RELAIORIO

Submete-se o oprecioçÕo o presenle processo relolivo oo procedimento
licilotório no modolidode PregÕo Presenciol registrodo sob o n" 0231201? - PP, cujo objelo e
O AOUISIÇÃO DE GÊNEROS ATIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO DO MUNICÍPlO DE ITAITUBA conforme especificoÇÕes do Termo
de Referêncio - Anexo ldo Editol, otendendo oo disposto no Lei n' )0.520/2002.

Consto no presenle certome: Ofício n" 77l2O1B - DIRAD/SEMED;
solicitoçõo de despeso; Juslificolivo, despocho do outoridode poro que o setor
compeÍenle providencie o pesquiso de preço e informe q existêncio de recursos
orçomentórios; SolicitoçÕo de cotoçÕes de preço; Mopo de coloçÕo de preço; despocho
do deporlomen'to de coniobilidqde informondo o dotoçôo orçomentório disponível poro
olender o demondq; AutorizoçÕo; DecloroçÕo de odequoçÕo orçomentório e finonceko;
PORTARIA GAB/PMl N' 0012/201?; oulorizoçÕo de oberturo de processo licilotório;
outuoçÕo do processo licitotório; despocho de encominhomento dos outos à qssessorio
jurídico poro onólise e porecer; minuto do editol e onexos, bem como. minuto do controlo.

Ficou eslobelecido no edi'tol o menor prêço por ilem como critério de
julgomenlo, olendendo oo que dispÕe o orl. 45 do Lei 8.6661?3.

O presente processo consto o editol indicondo os exigêncios conslontes
do ort. 40 do Lei 8.ó6ó193 clc orl.40 do Lei 10.520/2002. bem como o documenloÇÕo que
os interessodos deveÍÕo opresentor poro serem considerqdos hobililodos.

Relotodo o pleiÍo possomos oo Porecer.

II . OBJETO DE ANÁTISE

Cumpre ocloror que o onólise neste porecer se restringe o verificoÇôo dos
requisiios Íormois poro deflogroÇÕo do processo odministrotivo licitotório bem como do
oprecioÇÕo do minuto de editol e seus onexos. Desloco-se que o onólise seró restrito
pontos jurídicos, estondo excluídos quoisquer qspectos técnicos, econômicos e
discricionórios.

III - PARECER
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O orligo 37, inciso XXI do ConstituiçÕo Federol delermino que os obros,
serviços, compros e olienoçÕes do AdminislÍoÇÕo Público serôo precedidos de licitoçÕo
público que ossegure iguoldode de condiçÕes o'todos os concorrenles, ressolvodos os
cosos especiÍicodos no legisloçôo.

A liciloçÕo conÍiguro procedimento odminislrotivo medionte o quol o
Adminislroçôo Público seleciono o proposto mois vontojoso, coroclerizondo-se como oto
odminislrotivo Íormol, prolicodo pelo Gestor Público, devendo ser processodo em estrito
conformidode com os princípios eslobelecidos no ConstituiÇÕo Fedêrol no legisloçÕo
lnf roconstilucionol.

No que se refere o modalidode licilolório oro em onólise, vole ocloror que
o Lei 10.52012002 dlspõe que pregÕo é o modolidode de licitoçÕo deslinodo o oquisiçÕo
de bens e serviços comuns, sendo estes considerodos, poro os Íins e efeilos deslo Lei, como
oqueles cujos pqdrôes de desempenho e quolidode possom ser objelivomenle definidos
pelo edilol, por meio de especificoçÕes usuois (ort. lo, porogroÍo único).

O exome prévio do editol tem índole jurídicojormol e consiste, vio de
regro, em veriÍicor nos oulos, no estodo em que se encontro o procedimen'to licitolório, os
seguintes elemenlos:

o) ouluoçÕo, prolocolo e numeroçÕo;
b) justificotivo do controtoçÕo;
c) termo de referêncio, devidomente ouÍorizodo pelo ouloridode

competente. conÍendo o objelo, o crilério de oceiloçÕo do objelo, orçomenlo detolhodo
poro ovolioçÕo de cuslos, definiçôo dos métodos, eskotégío de suprimento, cronogromo
Íísicojinonceiro, deveÍes do conlrolodo e controÍonle, procedimentos de fiscolizoçÕo e
geÍenciomento; prozo de execuÇÕo e goron.tio e sonÇÕes pelo inodimplemento;

d) indicoÇôo do recurso orçomenlório poro cobrir o despeso;
e) oto de designoçÕo do comissÕo;
Í) êdilol numeÍodo em ordem serjol onuol;
g) se preômbulo do editol conlém o nome do reportiÇÕo inleressodo e

de seu selor;
h) preômbuto do editol indicondo o modotidode e o tipo do ticitoçõo,

bem como o regime de execuçÕo {p/obros e serviços);
i) preômbulo do editol mencíonondo que o licitoçÕo seró regido pelo

legisloçÕo perlinente;
j) preômbulo do editol onolondo o locol, dio e horo poro recebimento

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

I) indicoÇõo do objelo do liciloçôo, em descriÇÕo sucinto e cloro;
m) indicoçÕo do prozo e os condiçÕes poro o ossinoturo do conlroto ou

retkodo dos instrumentos;
n) indicoÇÕo do prozo poro execuçôo do conlrolo ou en.trego do obj
o) indicoçÕo dos sonçÕes poro o coso de inodimplemento;
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p) indicoçôo do locol onde poderó ser exominodo e odquirido o pÍojeto
bósico, e se hó projelo execu'tivo dlsponível no doto do publicoçÕo do editol e o locol onde
poderó ser exominodo e odquirido (p/obros e serviços);

q) indicoçÕo dos condiçôes poro porticipoçÕo do liciloÇÕo;
r) indicoçÕo do formo de opresentoçôo dos propostos;
s) indicoçÕo do critério poro julgomento, com disposiÇÕes cloros e

porômetros ob.jetivos; indicoçÕo dos locois, horórios e códigos de ocesso poro
fornecimenlo de inf ormoçÕes sobre o liciloçôo oos inleressodos;

t) indicoçôo dos cÍitérios de oceilobilidodê dos preços unilório e globol e
indicoçÕo dos condições de pogomenlo.

No que respeito ô minuto conlroluol, incumbe oo porecisto pesquisor o
conformidode dos seguinles itens:

o) condiÇÕes poro suo execuÇÕo, expressos em clóusulos que definom os
direitos, obrigoções e responsobilidodes dos porles, em conformidode com os lermos do
liciloçõo e do proposlo o que se vinculom, eslobelecidos com clorezo e precisÕo;

b) regislro dos clóusulos necessórios:

| - o objeto e seus elementos corocterísticos;
ll - o regime de execuçÕo ou o Íormo de fornecimênto;
lll - o preço e os condições de pogomen.lo, os criÍérios, doto-bose e

periodicidode do reojustomento de preços, os critérios de oluolizoçÕo moneiório enÍre o
dolo do odimplemenlo dos obrigoçÕes e o do efelivo pogomento;

lV - os prozos de inÍcio de elopos de execuçÕo, de conclusÕo, de entrego,
de observoçÕo e de recebimento definilivo, conforme o coso;

V - o crédito pelo quol correró o despeso, com o indicoçÕo do
clossiÍicoçÕo funcionol progromótico e do categorio econômico;

Vl - os gorontios oíerecidos pora osseguror suo pleno execuçõo, quondo
exigidos;

Vll - os direilos e os responsobilidodes dos portes. os penolidodes cobíveis
e os volores dos mullos;

Vlll - os cosos de rescisÕo;
lX - o reconhecimenio dos dkeiÍos do AdminisÍroÇÕo, em coso de rescisôo

odministrotivo previsto no orl. ZZ deslo Lei;
X - os condiçÕes de importoçÕo, o doto e o loxo de cômbio poro

conversôo, quondo Íor o coso;
Xl - o vinculoçÕo oo edilol de liciloÇÕo ou oo termo que o dispensou ou

o inexigiu, oo convile e à proposto do licitonle vencedor;
. Xll - o legisloçõo oplicóvel à execuçÕo do conlrolo e especiolmenle oos

cosos omissos;
Xlll - o obrigoÇÕo do controlodo de monter, duronle Íodo o execu ÇÕoconlroto, em compotibilidode com os obrigoçÕes por ele ossumidos, todos os condi

de hobilitoçÕo e quolíficoçÕo exigidos no licitoçÕo;
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XIV - clóusulo que declore compelenle o Íoro do sede do AdministroçÕo
poro dirimir quolquer queslõo conlroluol, solvo o disposto no § óo do ort.32 do Lei n.
8.666193i

XV - A duroçôo dos controtos odstrito o vigêncio dos respeclivos créditos
orçomenÍários, ressolvodos os hipóteses pÍevisios no ort. 5Z do Lei n. 8.666193.

Considerondo que o editol seguiu todos os coutelos recomendodos pelo
Lei 1O.52012002, com oplicoçÕo subsidióriq do Lei 8.óóól93;

Considerondo que o procedimenfo nÕo opresenlo iríeguloridodes que
possom moculor o cerlome e que o minulo do edifol segue os preceitos legois que regem
o motério, ooino pelo prosseguimento do processo licitotório em seus ulÍerlores otos.

Seguem choncelodos os minulos do Editol e Conlroto oro exominodos.

Registro, poÍ Íim, que o onólise consignodo neste porecer se qteve às
queslões jurídicos observodos no instruçõo processuol e no editol, com seus onexos, nos
leÍmos do orl. 10, § 1", do Lei n' 10.48012002, c/c o porógroÍo único do ori. 38 do Lei no
8.6é61?3. Nõo sê incluem no ômbilo de onólise desle Procurodor os elemenlos lécnicos
pertinenles oo certome, como oqueles de oÍdem Íinonceiro ou orçomenÍório, cujo
exotidÕo deveró ser verificodo pelos setores responsóveis e outoridode competen.le do
PÍefeituro Municipol de ltoitubo.
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