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PARECER JURÍDICO/20l9/DICOM

PREGÁO PRESENCIAL N' . OOI/20I9'PP.

OBJETO - AQUISIÇÃo DE cÊI'IERqq ^AuM^ENJÍcIos 
PARA SUPRIR As

NECESSTDADES Do FUNDo ütfurcrpÀL oe 'qsstsrÊlcle soclAL Do MLTNICiPIo DE

iraiiusa, pelo PenÍooo DE l2 MESES'

ASSUNTO. MINUTA DE EDITAL E CONTRATO'

rI - oBJETo ln aNÁr,tsr

r - nrI,,q,rÓRro

Submete-se a apreciaçào o presente processo relativo ao procedimento

liciratório na modalidade p"ga" p*!à"iãi regisnàdo sob. o n" 001/2019' cuio objeto consiste na

;l;rffi; ãl'Jã,i"ràlãir;;;ii.rr' pà,"'rrp,r; ui-n."."iauo.'^ao Município de Itaituba" pelo

neríodo de 12 meses, "on'o'tt"i'fãtin;;;;;';" 
i*'" de Referência - Anexo I do Edital'

ãtendendo ao disposto na Lei n" 10 520/2002'

Consta no presente certame: solicitação-de despesa para aquisição d:^gll"to:

alimentícios para suprir * "tt""iã"àtt 
ã" iJ"rt'pt" áe.ltaitúa' por um periodo de l2 (doze)

meses; justificativa; despacho a""'i"tt"tati" Muniàipal de Saúde para que o setor competente

orovidencie a pesquisa ot p'"çã t"i'iã*t u t*i"e*iu de.recursos orÇamenláriosl cotação de

oreços; despacho do d"punu*"nt i"'t""iãúiüatot informando a dotaÇào orçamentríria disponíveL

nara atender a demandai o*r*üã" ã.-ãâõffi orçamenrária e financeiral Portaria GAB/PMI n'

ootznoq., autorização d" "b.ffi;'ã-;;';;o .iicltatoriol 
autuacão do processo licitatório;

desoacho de encami*u,tnto aá''ãuio'-á ul'""o'iu 1"ídica para análise e pareier; minuta do edital

a una*ot, bem como, minuta do contrato'

Ficou estabelecido no edital o menoÍ preço por item como critério de

julgamento, atendendo ao que dispõe o art' 45 da Lei 8'666193 '

0 presente processo consta o edital indicando as exigências constantes'do aÍt a0

daLei 8.666193 clc art' 4' dt;;iiã;t"õ0'' btn] to*o a documentação que os interessados

àeverão apresentar para serem considerados habilitados'

Relatado o pleito passamos ao Parecer'

Rodovia TÍansamâzônica c/ Rua Décima' yn' Anexo ao Ginásio Municipal ' Bela Vista- CEP:68 180-O0O ' ITAITUBA'PA

requisiros,"*",, o'"llll?,.1i'#il J[,:.311::J;]::,"Xff:Til:ol'iT#'J-:1'Xfi:Í:''{i[D



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura MuniciPal de ltaituba

da minuta de edital e seus anexos. Destaca-se que a análise s€rá restrita aos pontos jurídicos'

"rt*ào "r"tuiao. 
quaisquer âspectos técnicos, econômicos e/ou discricionários'

RodoviaTransamazônicac/RuaDécima,ín,AnexoâoCinásioMuniciPal.BelaVista-cEP:68'18o.o00.ITAITUBA'PA

III-PARECER

O artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal determina que as- obras'

serviços, compras e alieniçOes áa Àáministraçao Pública seião precedidas de licitação pública que

;ür;; ig,r;iú. à" .onoiç0", u iàao. o. concorrentes, ressalvados os casos especificados na

legislação.

A licitação conltgura procedimento administrativo mediante o qual a

Administração Pública seÍeciona a proposta mais. vantajosa' caracterizando-se como alo

administrativoformal,praticadop.loGt'to'Público,devendoserprocessadoem.estÍita
;;;fo;tú" .o, or^ prin"ipio', estabelecidos na consrituição Federal na legislação

infraconstitucional.

No que se refere a modalidade licitatória ora em análise' vale aclarar que a Lei

10.520/2002 dispõe que pregão úá r*Juiiaua" o" licitação desrinada à aquisição de bens e serviços

;;;;;;;;d;;*", .oniiaãruaái pu* os fins e efeitoi desra Lei, como aqueles cujos padrÔes-de

desempeúo e qualidade possarnser'objetivâmente deÍinidos pelo edital, por meio de especificaçÕes

usuais (art, 1', Paragrafo único)

oexamepréviodoeditaltemíndolejurídico-formaleconsiste,viaderegra,em
verificar nos autos, no estado em que se encontra o procedimento licitatório' os seguintes

elementos:
a) autuação, Protocolo e numeração;

b) justificativa da contratação;

"j"t"*odereferênci4áevidamenteautorizadopelaautoridadecompetente'
contendo o objeto, o critério de aceitação áo objeto, orçamento detalhado para avaliação de custos,

definição dos métodos, estratégia áe suprúento, cronogramâ fisico-financeiro' deveres do

contratado e contratante, pro"adi"itanto' dé fiscalizaçao e gerenciamento; prazo de execução e

parantia e sancões pelo inadimplemento;
d) indicação do recurso orçamenttírio para cobrir a despesa;

e) ato de designação da comissão;

fj edital numerado em ordem serial anual;

g) se preâmbulo do edital contém o nome da repartição interessada e de seu

setor;
h) preâmbulo do edital indicando a modalidade e o tipo da licitação' bem como o

regime de execução (p/obras e serviços);
i) preâmbulo dá'eáítal mencionando que a licitação será regida pela legislpç\

peíinente; -^-^ .-^âhimÊhr^ ,iÉ-'\'\j) preâmbulo do edital anotando o local' dia.e h*,lit:-i:ltllTento f\
envelopes de documentaçao e propostq bem como para o inicio de abertura dos envelopes; ( '- »
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k) indicação do objeto da licitação' em descrição sucinta e clara;

l) indicação do prazo e as condições para a asstnatura do contrato ou retirada dos

instrumentos;
m) indicação do prazo para execuçào do.contrato ou entrega do objeto;

nfindi"uçâo dut ianções para o caso de inadimplemento;

o) indicação a" út"i 
""a" 

p"aerá ser examinaào e adquirido o projeto básico' e

se há projeto executivo Oi,ponii"i ni ãuã ãa p'uti"uçao do edital e o local onde poderá ser

examinadó e adquirido (p/obras e serviços);- --"- 
pj inài*çao das condiçÕes para participação da licitação;

qi indicaçao da forma de apresentação das propostas;

r) indicação do critério para julgamento' com disposiçÕes claras e parâmetros

obietivosl indicação dos locais, t'o'àtiot t'tOaigos-de acesso para fomecimento de informações

soLre a ticitação aos interessados'
s) indicação'dos critérios de aceitabilidade dos preços unitário e global e

indicação das condições de pagamento'

No que respeita à minuta contratual' incumbe ao parecisE pesquisar a

conformidade dos seguintes itens:

a) condições para sua execução' expressas em cláusulas que definam os direitos'

obrieacóes e responsabilidad"t 
ti^ 

üntt' ti' confàrmidad-e com os termos da licitação e da

ororãri" u qu. t. vinculam, eshbelecidas com clareza e preclsaoi

b) registro das cláusulas necessárias:

I - o õbjeto e seus elementos característicos;

II - o regime de execução ou a forma de fomecimento;

ttt - o preço e às condiçÕes de pagamento' os critérios' data-base e periodicidade

do reajustamenro de preços, 
"r;.iré.i;;;;;utiàção.on.iariu 

entre a data do adimplemento das

obrigaçÕes e a do efetivo pagamento;

fV - o, p.-o. át início de erapas de execução' de conclusão' de entrega' de

observação e de recebimento definitivo, con[orme o caso;

v - o c,eoiio 
'ptiã' 

àúi t""*a u dt'p"'u' com a indicação da classificação

funcional programática e da categoria -econômica; - -1^-^ ^-^^,,^R^ ^,,"nán avioirtes.
Vl - as garanías oferecidas para assegurar sua plena extt'!|9; 

1Y'^1""i)],-1*^'
VII - os direitos e as responsabilidades das partes' as penalidades cabivels e os

VIII - os casos de rescisão;

ilt - 
" 

"tã.*frã"f 
r"nto áo, direitos da Administração' em caso de rescisão

administrativa prevista no art. 77 desta Lei;
X - as condiçãã de-impo'tuçao' a data e a taxa de câmbio para conversão'

ouando for o caso;'1"-"-- -- 
Xl - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou

valores das multas;

LI

inexisiu. ao convite e à proposta do licitante vencedor;r"ç^'é'Iu' sv *" "-x]i: 
; i;cislafaá aplicável à execução do conrrato e especialmente aos

omissos;
\
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XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato'

em compatibilidade com as oúigaçoes por ele assumidas, todas as condições de habilitação e

oualificacão exisidas na licitação;- " irv _ cláusuía que declare competente o foro da sede da Administração para

dirimir qualquer questão contratual, ialvo o disposto no § 6o do art' 32 daLei n' 8'666193:,

XV _ A duraçâo dos contratos aditrita à vigência dos respectivos créditos

orçamentários, ressalvadas as hipóieses previstas no arl' 57 da Lei n' 8'666193'

Considerando que o edital seguiu todas as cautelas recomendadas pela Lei

lO.52O12OO2, com aplicação subsidiária da Lei 8'666193;

Considerando que o procedimento não apresenta irregularidades que possâm

macular o certame e que a minuta do edital segue os preceitos legais que regem a Ínaléria, QP@

pelo prosseguimento do processo licitatório em seus ulteriores atos'

Seguem chanceladas as minutas do Edital e Contrâto ora examinadas'

Registro, por Íim, que a análise consignada neste parecer se ateve às questões

jurídicas observadas nã instrução procássual e no edital, 99T .!ut anexos, nos termos do aÍt 10' §

i., du L"i n" 10.480/2002, c/c o parágrafo único do art. 38 da Lei n" 8.666/93. Não se incluem no

âmbito de análise deste Procurador oi elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de

ordem financeira ou orçamentári4 cuja exatidão deverá ser verihcada pelos setores Íesponsáveis e

autoridades competentes da Prefeitura Municipal de Itaituba.

É o parecer, sub censura.

ATEMIS

Itaituba - P4,07 dejaneiro de 2019
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