
PARECER JURíDICO/2OI 9/DICOM

PREGÃO pRESENCtAt N" - 034/2019-Pp.

PROCESSO ADMtNtSTRAT|VO N" 04712019.

ASSUNTO - MINUTA DE EDIIAL E CONTRATO,

OBJETO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS
PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE

ITAITUBA - PA.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeituro Municipol de ltoilubo

I - RETATóRIO

Submele-se o oprecioçôo o presenÍe processo relotivo oo
procedimento licitotório no modolidode Pregõo Presenciol registrodo sob o no

034/20)9, cujo objeto consisle no controtoÇÕo de empreso poro execuçôo de
serviços gróficos poro otender o demondo do Fundo Municipol de Soúde do
Município de ltoitubo - PA, conforme especificoÇões do Íermo de Referêncio -
Anexo I do Editol, otendendo oo disposlo no Lei n" 10.52012002.

Consto no presenle certome: solicitoçôo de despeso poro
conkoloçõo de empreso poro execuçõo de serviços gróficos poro otender o
demondo do Fundo Municipol de Soúde do Município de ltoiÍubo - PA;
justificotivo; despocho do Secretório Munícipol de Soúde poro que o setor
compelente providencie o pesquiso de preço e informe o exislêncio de recursos
orÇomeniórios; coloçôo de preÇos; despocho do deportomenlo de
contobilidode informondo o dotoçôo orçomenlório disponível poro otender o
demondo; decloroçôo de odequoçõo orÇomentorio e finonceiro; Portorio
GAB/PMI n" 001212019; ouiorizoçõo de oberluro de processo licitolorio; outuoçõo
do processo licitotório; despocho de encominhomento dos outos à ossessorio
jurídico poro onólise e porecer; minuto do editol e onexos, bem como, minuto do
controto.

O presente processo consto o editol indicondo os exigêncios
consÍonles do ort. 40 do Lei 8.óóó193 c/c oÍ1.4' do Lei 10.52012002, bem como o
documenloçôo que os interessodos deverõo opresenlor poro serem
conslderodos hobilitodos.

Rodovio Tronsomozônico c/ Ruo Décimo, s/n, Anexo oo Ginósio Municipol - Belo Visto - CEP: ó8.18&000 -

IÍAIÍU8A.PA

t

Ficou eslobelecido no edilol o menor pÍeÇo por item como
critério de julgomenlo, otendendo oo que dispÕe o orl. 45 do Lei 8.66ó/93.
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ReloÍodo o pleilo possomos oo Porecer.

II - OBJETO DE ANÁI§E

Cumpre ocloror que o onólise nesle porecer se restringe o
veriflcoçÕo dos requisilos formois poro deflogroÇôo do processo odminislrolivo
liciÍotório bem como do oprecioçôo do minulo de editol e seus onexos. Destoco-
se que o onólise seró restrito oos ponlos jurídicos, eslondo excluíCos quoisquer
ospectos lécnicos, econômicos e/ou discricionórios.

III- PARECER

O ortigo 37, inciso XXI do Consliluiçôo Federol deiermino que os
obros, serviços, compros e olienoções do Administroçôo Público serõo precedidos
de liciloÇõo público que ossegure íguoldode de condições o lodos os
concorrenles, ressolvodos os cosos especificodos no legisloçõo.

A licitoçõo configuro procedimento odministrotivo medionte o
quol o AdminisÍroçôo Público seleciono o proposto mois vontojoso,
coroclerizondo-se como olo odminiskotivo formol, prolicodo pelo Geslor Público,
devendo ser processodo em eslrilo conformldode com os princípios
eslobelecidos no Constiluiçõo Federol no legisloçõo infroconslilucionol.

No que se refere o modolidode licitotorio oro em onólise, vole
ocloror que o Lei 10.520/2002 dispõe que pregõo é o modolidode de licitoçõo
destinodo ô oquisiçõo de bens e serviços comuns, sendo estes considerodos,
poro os fins e efeiios deslo Lei, como oqueles cujos podrões de desempenho e
quolidode possom ser objelivomenie definidos pelo editol, por melo de
especificoÇões usuois (ori. 1o, porogrofo único).

O exome prévio do edilol lem índole juríCico{ormol e consiste, vio
de regro, em verificor nos outos, no estodo em que se encontro o procedimenlo
licitotório, os seguinles elementos:
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o) outuoçôo, prolocolo e numeroÇõo;
b) justificoÍivo do controtoÇôo;
c) termo de referêncio, devidomente outorizodo pelo outoridode

competente, contendo o objeio, o critério de oceiloÇôo do objelo, orçomento
delolhodo poro ovolioçõo de custos, definiçôo dos métodos, eslrotégio de
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suprimenfo, cronogromo fÍsico-finonceiro, deveres do controiodo e controtonle,
procedimentos de fiscolizoçõo e gerenciomento; prozo de execuçÕo e goronlio
e sonções pelo inodimplemento;

d) indicoçôo do recurso orçomenlório poro cobrir o despeso;
e) olo de designoçõo do comissôo;
f) ediiol numerodo em ordem seriol onuol;
g) se preômbulo do editol contém o nome do reportiçôo

interessodo e de seu setor;
h) preômbulo do ediiol indicondo o modolidode e o tipo do

licitoçõo, bem como o regime de execuçÕo (p/obros e serviços);
i) preômbulo do editol mencionondo que o liciloçõo seró regido

pelo legisloçõo pertinente;
j) preômbulo do ediiol onotondo o locol, dio e horo poro

recebimenlo dos envelopes de documenloçÕo e proposto, bem como poro o
início de oberluro dos envelopes;

k) indicoçôo do objelo do licitoçõo, em descriçõo sucinto e cloro;
l) indicoçõo do prozo e os condiçôes poro o ossinoluro do

controto ou retirodo dos instrumentos;
m) indicoÇôo do prozo poro execuçôo do conlroto ou entrego

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

projelo bósico, e se ho projelo execulivo disponível no doto do publícoçõo do
edilol e o locol onde poderó ser exominodo e odquirido (p/obros e serviços);

p) indicoçôo dos condiÇões poro porlicipoçõo do liciloçõo;
q) indicoçõo do formo de opresentoçõo dos proposlos;
r) indicoçôo do crilério poro.julgomento, com disposiçôes cloros e

porômetros objetivos; indicoçôo dos locois, horórios e códigos de ocesso poro
fornecimenlo de informoções sobre o licitoçõo oos interessodos;

s) indicoçõo dos critérios de oceilobilidode dos preços unitório e
globol e indicoçôo dos condiçôes de pogomento.

No que respeilo à minuto controluol, incumbe oo porecisto
pesquisor o conformidode dos seguintes itens:

o) condiçôes poro suo execuçôo, expressos em clóusulos que
definom os direilos, obrigoçôes e responsobilidodes dos portes, em conformidode
com os lermos do licitoÇôo e do proposto o que se vinculom, eslobelecidos com
clorezo e precisôo;

b) registro dos clóusulos necessórios:
| - o objeto e seus elementos coroclerísticos;
ll - o regime de execuçõo ou o formo de fornecimento;
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lll - o preço e os condições de pogomento, os crilérios, doto-bose
e periodicidode do reojustomento de preços, os crilérios de otuolizoÇõo
monetório entre o doÍo do odimplemento dos obrigoções e o do efetivo
pogomento;

lV - os prozos de início de etopos de execuçôo, de conclusõo, de
entrego, de observoçõo e de recebimenlo definilivo, conforme o coso;

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

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

Vll - os direitos e os responsobilidodes dos portes, os penolidodes
cobíveis e os volores dos mulÍos;

Vlll - os cosos de rescisõo;
lX - o reconhecimênlo dos direitos do Administroçõo, em coso de

rescísõo odminisirotivo previslo no orl.77 desto Lei;
X - os condições de imporioçõo. o doto e o loxo de cômbio poro

conversôo, quondo for o coso;
Xl - o vinculoçôo oo editol de licitoçÕo ou oo lermo que o

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

especíolmenle oos cosos omissos;
Xlll - o obrigoçõo do conirotodo de monter, duronte todo o

execuçÕo do conlrolo, em compotibllidode com os obrigoções por ele
ossumidos. Íodos os condiçôes de hobilitoçõo e quolificoçÕo exigidos no
licitoçõo;

XIV - clóusulo que declore competente o foro do sede do
Administroçõo poro dirimir quolquer questôo controtuol, solvo o disposto no s óo
do ort. 32 do Lei n. 8.666193:

XV - A duroÇõo dos conÍrolos odskito à vigêncio dos respeclivos
crédiÍos orçomentórios, ressolvodos os hipóieses previstos no ort. SZ do Lei n.
8.666/93.

Considerondo que o edilol seguíu lodos os couielos
recomendodos pelo Lei 1O.520/2002, com oplicoçõo subsidiório do Lei 8.óóól93;

Considerondo que o procedimento nõo opresenlo ineguloridodes
que possom moculor o certome e que o minuto do edilol segue os preceilos
legois que regem o motério. ooino pelo prosseguimento do processo licitoiório em
seus ulteriores otos.
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Seguem choncelodos os minutos do Editol e Conlroto oro
exominodos.

Regislro, por fim, que o onólise consignodo nesle porecer se
oteve os queslôes jurídicos observodos no inslruçôo processuol e no editol, com
seus onexos, nos lermos do ort. 10, § 1", do Lei n' 10.480/2002, clc o porógrofo
único do ort.38 do Lei n" 8.óóó193. Nõo se incluem no ômbito de onólise deste
Procurodor os elementos técnicos pertinentes oo cerlome. como oqueles de
ordem finonceiro ou orçomenÍório, cujo exolidôo deveró ser verificodo pelos
setores responsóveis e ouloridodes competenles do Prefelturo Municipol de
Itoitu bo.

É o porecer, sub censuro.

lloitubo - P A, 22 de obril de 201 9

ATEMISTOKHTES A. DE SOUSA
PROCURADOR JURíDICO MUNICIPAT

oAB/PA N" 9964
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