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PREGÂO PRESENCTAT N" - 02712019-?p.

OBJEÍO - AAUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA.

PROCESSO ADMtNISTRATtVO N. 038/2019.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeiluro Municipol de lloitubo

ASSUNTO . MINUTA DE EDITAL E CONTRATO

I- REI.AIóRIO

Submete-se o oprecioçÕo o presente processo relolivo oo
procedimenlo licitotório no modolidode Pregõo Presenciol registrodo sob o no
02712019, cujo objeto consisle no oquisiçôo de moleriois de expedienie poro
suprir os necessidodes do Fundo Municipol de Soúde do Município de lloitubo -
PA, conforme especificoÇões do Termo de Referêncio - Anexo I do Editol,
olendendo oo disposto no Lei no 10.52O /2002.

ConsÍo no presente certome: soliciloçôo de despeso poro
oquisiçõo de moteriois de expedlente poro suprir os necessidodes do Fundo
Municipol de Soúde do Município de ltoitubo - PA; juslificotivo; despocho do
Secretório Municipol de Soúde poro que o setor competente providencie o
pesquiso de preço e informe o existêncio de recursos orçomentórios; coloçõo de
preços; despocho do deportomento de contobilidode inÍormondo o doloçõo
orçomenlório disponÍvel poro otender o demondo; decloroçõo de odequoÇõo
orçomentório e finonceiro; Porlorio GAB/PMI n' 001212019: outorizoçõo de
oberturo de processo liciiotório; outuoçôo do processo licilolório; despocho de
encominhomenlo dos outos à ossessorio .iurídico poro onólise e porecer; minuto
do editol e onexos, bem como, minulo do contro'fo.

Ficou estobelecido no editol o menor preço por item como
critério de julgomenlo, otendendo oo que dispõe o orl.45 do lei 8.666193.

O presente processo conslo o editol indicondo os exigêncios
constonies do ort. 40 do Lei 8.óóó193 c/c oÍ1.40 do Lei 10.520/2002, bem como o
documentoçõo que os interessodos deverõo opresentor poro sere
considerodos hobililodos.

Relotodo o pleito possomos oo Porecer.
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II - OBJETO DE ANATISE

Cumpre ocloror que o onólise nesle porecer se resiringe o
verificoçôo dos requisitos formois poro deflogroçõo do processo odministrotivo
Iicitotório bem como do oprecioçôo do minuto de editol e seus onexos. Destoco-
se que o onólise seró restrito oos ponlos jurídicos, estondo excluíCos quoisquer
ospectos iécnicos, econômicos e/ou discricionórios.

III - PARECER

A liciloçôo configuro procedimenlo odminiskotivo medionte o
quol o Adminislroçõo Público seleciono o proposÍo mois voniojoso,
corocterizondo-se como olo odministroÍivo formol, proticodo pelo Gestor PÚblico,
devendo ser processodo em estrito conformidode com os princípios
eslobelecidos no Constiluiçõo Federol no legisloçõo infroconslitucionol.

No que se refere o modolidode licitolório oro em onólise, vole
ocloror que o Lei 10.520/2002 dispõe que pregõo é o modolidode de liciloçôo
destinodo ô oquisiçõo de bens e serviços comuns, sendo estes considerodos,
poro os fins e efeilos desto Lei, como oqueles cujos podrões de desempenho e
quolidode possom ser objetivomenle definidos pelo ediiol, por meio de
especificoÇões usuois (ort. lo. porogrofo único).

O exome prévio do editol tem Índole jurídico-formol e consiste, vio
de regro, em verificor nos outos, no eslodo em que se enconiro o procedimento
licitotório, os seguintes elementos:

o) ouiuoçôo, prolocolo e numeroçôo;
b) justificolivo do controtoçôo;
c) termo de referêncio, devidomente oulorizodo pelo outoridode

competente, coniendo o objeto, o critério de oceitoçôo do obieto, orÇomento
delolhodo poro ovolioçõo de custos, definiçôo dos métodos, estrolégio de
suprimento, cronogromo físico-finonceiro, deveres do controlodo e conlrotonle,
procedimentos de fiscolizoçõo e
e sonçôes pelo inodimplemento;

Qooolio l.ansomozônico c/ Ruo Décimo, s

gerenciomento; prozo de execuçôo e goronÍ
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O ortigo 37, inciso XXI do Constituiçõo Federol deiermino que os
obros, serviços, compros e olienoções do Administroçõo Público serõo precedidos
de liciioçôo público que ossegure iguoldode de condições o lodos os
concorrentes, ressolvodos os cosos especificodos no legisloÇõo.
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d) indicoçôo do recurso orçomentório poro cobrir o despeso;
e) olo de designoçõo do comissõo;
f) editol numerodo em ordem seriol onuol;
g) se preômbulo do editol contém o nome do reportiçôo

inleressodo e de seu setor;
h) preômbulo do editol indicondo o modolidode e o tipo do

licitoçôo, bem como o regime de execuçõo (p/obros e serviços);
i) preômbulo do editol mencionondo que o liciloçõo seú regido

pelo IegisloÇôo pertinente;
.l) preômbulo do editol onolondo o locol, dio e horo poro

recebimento dos envelopes de documentoçõo e proposto, bem como poro o
início de oberturo dos envelopes;

k) indicoçõo do objeÍo do liciloçôo, em descriçôo sucinlo e cloro;
l) indicoçõo do prozo e os condições poro o ossinoluro do

controlo ou retirodo dos instrumentos;
m) indicoçõo do prozo poro execuçõo do controto ou enlrego

do obleto;
n) indicoçôo dos sonções poro o coso de inodimplemento;
o) indicoçôo do locol onde poderó ser exominodo e odquirido o

projeto bósico, e se hó projeto execulivo disponível no doto do publicoçõo do
ediÍol e o locol onde poderó ser exominodo e odquirido (p/obros e serviÇosl;

p) indicoçõo dos condiÇões poro porlicipoçôo do licitoçôo:
q) indicoçõo do formo de opresentoçôo dos propostos;
r) indicoçõo do criiério poro julgomento, com disposiçôes cloros e

porômetros objelivos; indicoçõo dos locois, horórios e códigos de ocesso poro
fornecimento de informoçôes sobre o licitoçôo oos inleressodos;

s) indicoçõo dos critérios de oceilobilidode dos preços uniiório e
globol e indicoçõo dos condições de pogomenio.

No que respeilo à minulo conkoluol, incumbe oo porecisto
pesquisor o conformidode dos seguintes itens:

o) condições poro suo execuçõo, expressos em clóusulos que
definom os direitos, obrigoções e responsobilidodes dos portes, em conformidode
com os lermos do licitoçõo e do proposto o que se vinculom, estobelecidos com
clorezo e precisôo:

b) registro dos clóusulos necessórios:
| - o objeto e seus elemenlos corocterísÍicos;
ll - o regime de execuçõo ou o formo de fornecimento;
lll - o preço e os condições de pogomenÍo, os critérios, doto-b

e periodicidode do reojuslomento de preços. os critérios de otuolizo
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monetório enire o doto do odimplemenlo dos obrigoçÕes e o do efeÍivo
pogomenlo;

lV - os prozos de início de elopos de execuçõo, de conclusõo, de
enlrego, de observoçôo e de recebimento definitivo, conÍorme o coso;

V - o crédilo pelo quol correró o despeso, com o indicoçõo do
clossificoçõo funcionol progromótico e do cotegorio econômico;

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

Vll - os direilos e os responsobilidodes dos porles, os penolidodes
cobíveis e os volores dos multos;

Vlll - os cosos de rescisõo;
lX - o reconhecimenÍo dos direilos do Administroçõo, em coso de

rescisôo odministrotivo previsto no od.77 desÍo Lei;
X - os condições de imporloçôo, o doto e o toxo de cômbio poro

conversõo, quondo for o coso;
Xl - o vinculoçõo oo editol de licifoçôo ou oo termo que o

dispensou ou o inexigiu, oo convite e à proposlo do licitonte vencedor;
Xll - o legisloçõo oplicóvel à execuçõo do conlroto e

especiolmenle oos cosos omissos;
Xlll - o obrigoçôo do conirolodo de monter, duronle lodo o

execuçôo do controto, em compotibilidode com os obrigoções por ele
ossumidos. todos os condiçôes de hobililoçõo e quolificoçõo exigidos no
licitoÇõo;

XIV - clóusulo que dêclore compelente o foro do sede do
Administroçõo poro dirímir quolquer questôo controÍuol, solvo o disposlo no § 6o
do orl. 32 do Lei n. 8.666193:,

XV - A duroçõo dos conkotos odsiriio à vigêncio dos respectivos
crédilos orçomentórios, ressolvodos os hipóteses previstos no ort. SZ do Lei n.
8.6óó/93.

Considerondo que o edilol seguiu lodos os coutelos
recomendodos pelo Lei 10.52012002, com oplicoçõo subsidiório do Lei 8.óóó193;

Considerondo que o procedimento nõo opresento ineguloridodes
que possom moculor o certome e que o minuto do edi.tol segue os preceilos
legois que regem o motério, ooino pelo prosseguimento do processo licitotório em
seus ulieriores olos.

Seguem choncelodos os minu'tos do Edilol e Controto
exomlnodos.

Rodovio Tronsomozôn;co c/ Ruo Décimo, s/n, Anexo oo Ginósio Municipot , Beto Visto _ CEp: ó8.t
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Itoilubo - PA, 0l de obril de 20t9.

ATEMI sousa
MUNICIPATPROCU

o 64

Registro, por fim, que o onólise consignodo neste porecer seoleve às questôes jurídicos observodos no instruçõo processuor e no editor, comseus onexos, nos Íermos do ort. lO, § lo, do Lei n" lO.4g0/2002, c/c o p"iagiãto
único do orl.38 do Lei n" g.óóól93. -Nôo 

se incruem no ômbüo de onórise desteProcurodor os elemenlos técnicos pertinentes oo certome, .o.o oqr.t"i àãordem finonceiro ou orçomeniório, cu.io exolidõo deveró ser veriticoáo petoi
setores responsóveis e ouroridodes compelentes do prefeiluro Municipor deItoíiu bo.

É o porecer, sub censuro.

HtES
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