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PROCESSO ADM. - No 037/2019
OBJEIO - AQUISIçÃO DE PEÇAS DE VEíCULOS E úÁ
REf RtcERAçÃO AUIOMOITVA pARA ATENDER
INTRAESIRUTURA DO MUNICíPIO DE ITAIIUBA.

QUINAS PE§ADAS, MATERIAIS ELÉIRICOS E

A DEMANDA DA SECRETARIA DE

ASSUNTO - MINUTA DE EDITAT E CONTRATO

I- RELAIóRIO

Submete-se o oprecioçÕo o presenle pÍocesso relolivo oo procedimento
licitotório no modolidode PregÕo presenciol registrodo sob o n 026/2019 - pp. cu.o obietô é
O AQUISIÇAO DE PEÇAS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, MATEIRIAS TLÉTNICOS T
REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITUEA CONfOTME CsPECifiCOçÕES dO TErMO dC
Referêncio - Anexo I do Editol, olendendo oo dísposlo no Lei no |O.52O/20O2.

Consto no presente certome: solicitoçÕo de despeso; JustiÍjcotivos;
despocho do ouioridode poro que o selor competente provídencie o pesquiso de preço
e informe o exisiêncio de recursos orçomentóÍios; solicitoçÕo de coloçÕes de pr"ço, üopo
de coloçÕo de preço; despocho do deporlomento de contobilidode informondo o
dotoçÕo orçomentório disponível poro otender o demondo; AurorizoÇÕo; DecroroçÕo de
odequoçôo orçomentório e Íinonceko; pORTARIA GAB/pMr N'00r2/2ôr9i outorizoçôo de
oberturo de processo licilolório; outuoçÕo do processo licitolório; despoclro de
encominhomenÍo dos outos à ossessorio jurídico poro onólise e porecer; minuto do editol e
onexos, bem como. minuto do controto.

Ficou estobelecido no editol o menor preÇo por item como critério de
julgomento, otendendo oo que dispôe o ort. 45 do Lei 9.666/93.

O presente processo conslo o editol indicondo os exigêncios constonles
do orl. 40 do Lei 8.óóó193 c/c orl. 4" do Lei !O.S2O12OO2, bem como o documenloÇÕo que
os inleressodos deverõo opresentor poro seÍem considerodos hobililodos.

Relotodo o pleito possomos oo Porecer

II . OBJETO DE ANÁLISE

Cumpre ocloror que o onólise nesle porecer se restringe o verificoçôo dos
requisitos formois poro deflogroÇÕo do processo odministroÍivo licitolório bem como do
oprecioçÕo do minulo de editol e seus onexos. Desloco-se que o onólise seró restrito ooi
pontos jurídicos, eslondo excluÍdos quoisquer ospectos técnicos, economicos e/o,l.í\discricionórios. f 0 ,
III - PARECER

Rodovia Transamazônica c/ Rua Décima, s/n, Anexo ao cinásio Municipat - Bela Vistâ CEp.:68.180-O0O -

ITAITUBA.PA

PROCESSO



REPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipêl de ltaituba

O orligo 37, inciso XXI do ConstituiçÕo Federol determino que os obros,
serviços, compros e olienoçÕes do AdministroçÕo público serÕo precedidos de licitoçÕo
público que ossegure iguoldode de condições o todos os concorrenÍes, ressolvodoi os
cosos especiÍicodos no legisloÇôo.

No que se reÍere o modolidode licilotório oro em onólise, vole ocloror que
o. Leí 10.52012002 dispõe que pregÕo é o modolidode de licitoÇÕo destinodo ô oquisiçÕo
de bens e serviços comuns, sendo estes considerodos, poro os fins e efeitos desto Lel, como
oqueles cujos podrões de desempenho e quolidode possom ser objeÍivomenle definidos
pelo editol, por meio de especificoçÕes usuois (ort. 1., porogrofo único).

O exome prévio do editol tem índole jurÍdicoJormol e consisle, vio de
regro, em verificor nos oulos, no estodo em que se enconlro o procedimento licitotório, os
seguinles elemenlos:

o) outuoçÕo, proiocolo e numeroçÕo;
b) justiÍicolivo do controloçôo;
c) têrmo de reÍerênclo, devidomenle ouloÍizodo pelo ouloridode

competenle, coniendo o objelo, o crilério de oceitoçÕo do objelo, orÇomento detolhodo
poro ovolioçõo de custos, definiçõo dos melodos, eskotégio de suprimenlo, cronogromo
f ísicojinonceiro, deveres do controtodo e conÍotonte, procedimenlos de fiscolizoloo e
gerenciomento; prozo de execuÇõo e gorontio e sonçÕes pelo inodlmplemento;

d) indicoçÕo do recurso orçomenlório poro cobriÍ o despeso;
e) qto de designoçôo do comissõo;
f) edilol numerodo em ordem seriol onuol;
g) se preômbulo do edilol coniém o nome do reporliçÕo interessodo e

dê seu setor;
h) preômbulo do editot indicondo o modqtidode e o tipo do licitoçoo,

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

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

dos envelopes de documenloçôo e proposto, bem como poro o inÍcio de oberturo dos
envelopes;

l) indicoçôo do objeto do liciloçÕo, em descriçÕo sucinto e cloro;
m) indicoçôo do prozo e os condiÇões poro o ossinoÍuro do controto ou

relkodo dos instrumenlos;
n) indicoçõo do pÍozo poro execuÇÕo do con'troto ou enlre
o) indicoçÕo dos sonÇÕes poro o coso de inodimplemenlo;

go do objelo
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A liciloçôo conÍiguro procedimenlo odministrqtivo medionte o quol o
AdminislroçÕo Público sereciono o proposro mois vonrajoso, corocrerizondo-se como aro
odminisÍolivo formol, pÍolicodo pelo Gestor público, devendo ser processodo em estrilo
conformidode com os princípios eslobelecidos no cons.tituiçÕo Êederol no legisloÇÕo
infroconstitucionol.



p) indicoçõo do locol onde poderó ser exominodo e odquirido o projeto
bósico, e se hó pro.ielo execulivo disponível no doto do publicoçôo do editol e o locol oâdepoderó ser exominodo e odquirido (p/obros e serviços);

q) indicoçÕo dos condiçÕes poro porlicipoçôo do licitoçÕo;
r) indicoçÕo do formo de opresen.loçôo dos proposlos;

_ s) indicoçÕo do critério poro julgomento, com disposiçôes cloros eporômeÍos objetivos; indicoçôo dos locois, hoiórios e códigos de'o.urro porÀ
fornecimento de inÍormoçÕes sobre o liciloçÕo oos interessodos;

l) indicoÇÕo dos critérios de oceitobiridode dos preÇos unitório e grobor e
indicoÇÕo dos condições de pogomenlo.

No que respeito à minulo controiuol, incumbe oo porecislo pesquisor o
conformidode dos seguintes ilens:

o) condições poro suo execuçÕo, expressos em clóusulos que definom os
direitos, obrigoções e responsobiridodes dos porles, em conÍormidode com os.termos do
liciloçõo e do proposto o que se vinculom, eslobelecidos com clorezo e precisôo;

b) regisiro dos clóusulos necessórios:
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I - o objelo e seus elementos corocleríslicos;
ll - o regime de execuçôo ou o formo de fornecimenlo;
lll - o preÇo e os condiçÕes de pogomenlo, os cri.lérios, dolo_bose e

periodicidode do reojusÍomenlo de preços, os critérios de oluolizoçÕo monetório enire o
dolo do odimplemento dos obrigoções e o do efetivo pogomento;

lV - os prozos de início de elopos de execuçôo, de conclusÕo, de entrego,
de observoçÕo e de recebimenlo definitivo, conforme o coso;

V - o crédito pelo quol correró o despeso, com o indicoÇÕo do
clossificoÇõo Íuncionol progromólico e do cotegorio econômico;

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

Vll - os direitos e os Íesponsobilidodes dos portes, os penolidodes cobíveis
e os volores dos multos;

Vlll - os cosos de rescisÕo;
lX - o reconhecimento dos direitos do Administroçôo, em coso de rescisôo

odminíslrotivo previsto no orl. 77 deslo Lei;
X - os condições de importoçõo, o doto e o toxo de combio poro

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

o inexigiu. oo convite e à proposlo do licilonte vencedor;
Xll - o legisloçôo oplicóvel à execuçÕo do controto e especiolmenle oos

cosos omissos;
Xlll - o obrigoçôo do conÍotodo de monler, duronle lodo o execuçÕo

controto, em compotíbilidode com os obrigoçÕes por ele ossumidos, todos os condiçôes
de hobililoçÕo e quolificoçÕo exigidos no licilaçôo;
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XIV - clóusulo que declore competenle o foro do sede do AdminisiroçÕoporo dirimir quolquer queslôo conlratuol, solvo o disposlo no s óo do ort. 32 do Lei n.
8.666193:

xv - A duroçÕo dos controlos odslrito o vigêncio dos respectivos crédiros
orçomenlórÍos, ressolvodos os hipóteses previs.tos no ort. 52 áo Lel n.8.óóó193.

Considerondo que o editol seguiu todos os coulelos recomendodos pelo
Lei 10.52012002, com opticoÇÕo subsidiório do Léi 8.óóól93;

Considerondo que o procedimenlo nÕo opresenlo irreguloridodes quepossom moculor o cerrome e ,que o.minuro do editor segue os prece[os te-gois que regàm
o motério, opino pelo prosseguimento do processo licitolório em seus ulleriores otos.

Seguem choncelodos os minutos do Edilol e ConÍrolo oro exominodos.

Registro. por fim, que o onólise consignodo nesle porecer se oteve àsqueslôes .iurídicos observqdos no instruçõo processuol ã no editol, com seus onexos, nos
fep91,Oo ort. t0, § t", do Lei n |O.4BO|2OO2, c/c o porógrofo único do ort.38 Oo Lei Ài
8.666193. Nôo se incluem no ômbilo de onólise desle proiurodor os elementos técnicosperlinenles oo cerlome, como oqueles de ordem Íinonceiro ou orçomenlório- culo
exoiidôo deveró ser verificodo peros serores responsóveis e ouloridode comperenle do
PreÍeiluro Municipol de lloilubo.

É o porecer, sub censuro.
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