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O . MINUIA DE EDITAI E CONTRAIO.ASSUNT

I- REI.AIóRIO

Submete-se o oprecioçÕo o presente processo relotivo oo procedimênto

licitotório no modolidode PregÕo i'resenáiol registrodo sob o n'028/2019 - PP' cuio objeto é

.,cãürslçÀô óÊ mn*nres-eseoRTtvos E DtVERsos PARA ATENDER AS DEMANDAS Do

iuNoo r,ai.rr.rrcrpeL DE EDUCAÇÀo Do MUNIcíPlo DE ITAITUBA conforme especificoçÕes do

rãrmoae Referêncio - Anexo I do EdiÍol, oiendendo oo disposlo no Lei no 10'52012002'

Con§lo no presenfe ceÍtome: soliciloçÕo de despeso; Ofício n" 0ó12019 -
DIRAD/SEMED; Justificotivo; soliciioçõo de despeso; solicitqçÕo de cotoçÕes de preço;

rraàôo o" coloÇõo de pÍeço; desiocho do outoridode poro que o setor competente

ó,ãiiã"*[ o ôesquho oé preço e inÍorme o exislêncio de recursos orçomentÓrios;

ã"rpãinã do deportomento áé contobilidode inÍormondo o dotoçÕo orçomenlório

J.if.;Ír"i poro 'otender o demondo; AutorizoÇÕo; DecloroÇÕo de odequoçÕo

ãiã.rá^tO,i. e finonceiro; eoniÀnre cAB/pMl N" ool2/2019; outorizoÇÕo de obe.turo de

ãiãããrio lü otario; outuoçÕo àà processo ticitotório; despocho de encominhomenio dos

ãrJáiã ott"ttotio jurídico poro onólise e porecer; minuto do edi'tol e onexos' bem como'

minulo do controto.

Ficou estobelecido no editol o menor preÇo por ilem como critério de

julgomento, otendendo oo que dispÕe o ort 45 do Lei 8 óóól93'

O presente processo conslo o editol indicondo o§ exigêncios constonles

do orl. 40 do Lei 8.óa6l93 c/c ort. 4'do Lei l0'520/2002' bem como o documentoçÕo que

os inleressodos deverÕo opresenlor poro serem considerodos hobilitodos

Relolodo o pleilo possomos oo Poreceí'

II . OBJETO DE ANÁIISE

CumPre oclorqr
requisilos Íormois poro deflogroç
oprecioçÕo do minuto de ediiol
pontos jurídicos, eslondo exclu

discricionórios.

que o onólise neste Porecer se reslringe o verificoçÕo dos

Õo do processo odm inistrotivo licitoiório bem como do

e seus o nexos. Destoco-se que o onÓlise serÓ resÍito
ídos quoisquer ospectos técnicos, econômicos
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O ortigo 37, inciso XXI do ConíituiçÕo Federol determino que os obros'

serviços, compros e oliénoções do AdminisiroçÕo Público serÕo precedidos de liciloçÔo
público que ossegure iguoidode de condiÇôes o todos os concorrentes, ressolvodos os

cosos especificodos no legisloçõo

A liciioçÕo configuro procêdimenlo odministrolivo medionle o quol o
Adminisiroçõo PÚblico seleciono q proposto mois vonlojoso, corocterizondo-se como olo

odminislrolivo formol, prolicodo pelo Gestor PÚblico, devendo ser processodo em estriÍo

conformidode com os princípios eslobelecidos no consliiuiçÕo Federol no legisloçÕo

infroconstitucionol.

No que se refere o modolidode licitolorio oro em onólise, vole oclororque
a Lei 1O.52OI2OO2 dispôe que pregÕo é o modolidode de licitoÇÕo destinodo o oquisiçÕo

de bens e serviços comuns, sendo estes considerodos, poro os Íins e eÍellos desto Lei, como

oqueles cujos podroes de desempenho e quolidode possom ser objetivomen'te definidos

peto eAilol, poi mêio de especificoçÕes usuois (orl. l'. porogrofo Único)'

O exome prévio do editol tem Índole iurídicojormol e consiste' vio de

regro, em verificqr nos ouloi, no eslodo em que se encontro o procedimenlo licitoiório, os

seguinies elemenios:

o) ouluoçÕo, Prolocolo e numeroçÔo;
b) jusiiÍicoÍivo do controtoçÕo;
cj 

'termo de referêncio, devidomenle outorizodo pelo outoridode

compelenle,contendooobjeto,ocritériodeoceitoçÔodoobjelo,orÇomêntodetolhodo
poro ovolioçôo de custos, definiçÕo dos métodos, esirotégio de supdmento, cronogromo

ihicojinoncáiro, deveres do con'trolodo e conlrotonte, procedimentos de Íiscolizoçõo e

gerenciomenlo; prozo de execuÇÕo e goronlio e sonçÕes pelo inodimplemento;- d) indicoÇÕo do recurso orçomenlório poro cobrir o despeso;

e) olo de designoÇÔo do comissÔo;
f) edilol numerodo em ordem seriol onuol;
g) se preômbulo do edilol contém o nome do reportiçôo intêressodo e

de seu selor;
h) preÔmbulo do editql indicondo o modolidode e o tipo do liciloçÕo'

bem como o regime de execuçÕo {p/obros e serviÇos);

i) preÔmbulo do éditol mencionondo que o licitoçÕo 5êró regido pelo

legisloçõo pertinente;
j) preÔmbulo do editol onotondo o locol, dio e horo poro recebimento

dos envelopes dá àocumenloçÕo ê proposlo, bem como poro o inÍcio de oberturo dos

envelopes;' 
l) indicoçÔo do objeto do licitoçÕo, em descriçÕo sucinlo e cloro;

m) indicoçÕo do prozo ê os condiçÕes poro o ossinoluro do controlo ou

retkodo dos insirumentos;
n) indicoçÕo do prozo poro execuçÕo do conlroto ou enirego do obi

o) indicoçoo dos sonÇÕes poro o coso de inodimplemenlo;
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p) indicoçÕo do locol onde poderó ser exominodo e odquirido o projeto

bósico, e se hó prà1âlo exeóutlvo disponívet no doto do publicoçÕo do edilol e o locol onde

poderó ser exominodo e odquirido (p/obros e serviços);
q) indicoçÕo dos condiçÕes poro porticipoÇõo do licitoçÕo;

rj indicoçoo do f ormo de opresenloçõo dos propostos;

sl indicoçao do critério poro iulgomento' com disposiçÕes cloros e

porômeiros objeúvos; ináicoçõo dos locois, horórios e códigos de ocesso poro

iornêcimento de informoções sobre o liciioçÔo oos interessodos;

t) indicoçôo dos critérios de oceilobilidode dos preços unilório e globol e

indicoçôo dos condiçÕes de pogomento'

No que respeito à minulq controluol' incumbe oo porecisÍo pesquisor o

coníormidode dos seguinles ilens:

o) condiçôes poro suo execuçÕo' expressos em clóusulos que definom os

direiios, obrigoçÕ., e ,.rponro'bilidodes dos pàrtes' em conformidode com os lermos do

ri"iiàção e dã §roposto o que se vinculom, estobelecidos com clorezo e precisÔo;

b) registro dos clóusulos necessórios:

I - o obieto e seus elementos coroc'teríslicos;
ll - o regime de execuçÕo ou o Íormo de fornecimenlo;
lll - o preço e os .oÁdiçÕet de pogomenlo' os crilérios' doto-bose e

periodicidode do reojusiomenio de preços, os critérios de oluolizoÇÕo moneÍório enlre o

ãàtá ao oaimptemenio dos obrigoçÕes e o do efelivo pogomenlo;

lv - os prozos dãintio de elopos de execuçÕo' de conclusÕo' de enlrego'

de observoçÕo e de recebimento deÍiniiivo, conforme o coso;

v - o créoilá 
-pel': 

quoi correró o despeso' com o indicoçÕo do

clossificoçÔo Íuncionol progromólico e do cotegorio econÔmico;
VI - os gorontios oferecidos poro osseguror suo pleno execuçÕo' quondo

exigidos; _^ ^ ^-^,:n^-r^. ^^F\í\,êi.Vll - os direitos e os responsobilidodes dos porles' os penolidodes cobíveis

e os volores dos mulios;
Vlll - os cosos de rescisõo;
lx _ o reconnàãimenlo dos direitos do AdminislroçÕo, em coso de rescisÕo

odminislroiivo previsio no ort. 77 desto Lei;

X - os condiÇÕes de importoçÕo' o doto e o toxo de cômbio poro

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

o inexigiu, oo convite e à proposlo do licilonte vencedor; 
,

Xll - o legisloçÕo oplicóvel à execuçÕo do controto e especiolmenle oos

cosos omissos;

conkoto, em co
de hobilitoçõô e

Xlll - o obrigoçõo do conÍrotodo de monter, duronle lodo o execuÇo o

mpotibilidode com os obrigoções Por ele ossumidos, todos os con ç Õ

quolificoÇÕo exigidos no licitoÇÕo;
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XIV - clóusulo que declore compelenle o foro do sede do Administroçõo

poro dkimir quolquer questÕo àãnfiotuof, solvo o disposto no § óo do ort' 32 do Lei n'

8.666193i
XV - A duroçÕo dos controtos odstrito o vigêncio dos respectivos créditos

orçomentórios, ressolvodos ot hipót"t"t previstos no orl 5Z do Lei n 8'6661?3'

Considerondo que o edi'tol seguiu lodos os coulelos recomendodos pelo

Lei 10.52Ol2OO2, com oplicoçõo subsidiório 6q 1si $'sdól93;

Considerondo que o procedimenlo nÕo opresento ineguloridodes que

possommoculoroceriomeequeominutodoedilolsegueospreceitoslegoisqueregem
o molério. oplno peto proseguimento do processo licitotório em seus ulleriores olos

Seguem choncelodos qs minulos do Edilol e Controto oro exominodos'

Registro, por Íim, que o onólise consignodo nesle porecer se oteve Ôs

queslões jurídicos oãservodos no insÍruçÕo processuol e-no ediiol' com seus onexos' nos

iu-,roi ld orr. lo, § 1", do rei ni to.+ao7zoo2, c/c o porógrofo Único do ort 38 do Lei n"

8,666t93, Nõo se incluem no Ômbito de onólise deste Procurodor os elementos lécnicos

óã,tinunt", oo cerÍome, como oqueles de ordem 
. 
Íinqnceiro ou orçomenlório' cujo

exolidõo deveró ser veriticoOã pátôs setores responsóveis e outoridode competenle do

Prefeituro MuniciPol de ltoitubo.

É o porecer, sub censuro'

ITAITUBA -
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