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I- REIATóRIO

Ficou estobelecido no edilol o menor preço por item como crilério de
iulgomento, otendendo oo que dispôe o oí. 45 do lei 9.6ó6/93.

Submele-se o oprecioçÕo o pÍesente processo reloiivo oo procedimenlo
licitotório no modotidode pregÕo presenciol regislÍodo sob o n A37 /2019 _ pp, cujo obje.to e
O AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA E
FUNDoS MUNlclPAls conforme especificoÇÕes do Termo de Referêncio - Anexo I do Editol,
otendendo oo disposto no Lei n. )0.520/ZOO2.

. O presenle processo conslo o editol indicondo os exigêncios conslonles
do ort.40 do Lei 8.óóó193 c/c o.t. 40 do lei 1O.S2O|2OO2, bem como o dócumenloçÕo que
os interessodos deverõo opresenlor poro serem considerodos hobilitodos.

Relolodo o pleito possomos qo porecer.

II - OBJETO DE ANÁIISE

Cumpre ocloror que o onólise neste porecer se restringe o verificoÇÕo dos
requisilos Íormois poro deflogroÇÕo do processo odminislrotivo licilotorio bem cómo do
opreciqçÕo do minulo de editol e seus onexos. Destoco-se que o onólise seró restrito oos
ponlos jurídicos, estando excluídos quoisquer ospectos lécnicos, econômicos e/o
discricionórios.

III - PARECER
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ConsÍo no presenle ceriome: solicitoçÕo de despesos; Justifico.livosj
despocho do outoridode poÍo que o setor compe.tenle providencie o pesquiso de preço
e informe o exisiêncio de recursos orçomentórios; soliciloçÕo de cotoçÕes de preço; irlopo
de coloçõo de preço; despocho do deportomento de conlobilidode informondo o
doloçÕo orçomenlório disponíver poro otender o demondo; AulorizoÇÕo; DecloroçÕo de
odequoÇôo orçomen'tório e Íinonceiro; PORTAR|A GAB/pMt N. 0Ot 2/2019; outorizoçÕo de
oberturo de processo licilolório; outuoçÕo do processo licitotório; despociro de
encominhomento dos outos à ossessorio jurídico poro onólise e porecer; minuto do editol e
onexos. bem como, minuto do conlroto.
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ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Mun icipal de ltaituba

O ortigo 37, ínciso XXI do Constituiçôo Federol determino que os obros,
serviços, compros e olienoções do AdminisÍoçÕo público serôo precedidos de licitoçÕo
público que ossegure iguoldode de condiçÕes o lodos os concorrenles, ressolvodoi os
cosos especificodos no legisloçõo.

A liciloçôo conÍiguro procedimenlo odminislÍolivo medionie o quol o
AdminisiroÇÕo Públicq seleciono o proposta mois vontojoso, corocterizondo-se como oto
odminisirolivo Íormol, proticodo pelo Gestor público, devendo ser processodo em estrito
conÍormidode com os princípios esiobelecidos no constituiçÕo Federol no legisloçÕo
infroconstiÍucionol.

No que sê refere o modolidode licítotório oro em onólise, vole ocloror que
o Lei 10.52012002 dispõe que pregõo é o modolidode de licitoçõo deslinodo à oquisiçÕo
de bens e serviços comuns, sendo estes considerodos, poro os fins e efeitos desto Lei, como
oqueles cujos podrÕes de desempenho e quolidode possom ser objetivomenle definidos
pelo editol, por meio de especifícoçÕes usuois (ort. 1., porogrofo único).

O exome prévío do edílol .tem índole jurídico_formol e consiste, vio de
regro, em verificor nos oulos. no eslodo em que se encontro o procedimento licilolório, os
seguintes elemenlos:

o) ouluoçÕo, pro.iocolô e numeroçÕo;
b) jusliÍicoiívo do conlrotoçÕo;
c) termo de reÍerêncio, devidomenle outorizodo pelo outoridade

competenÍe, conlendo o objeio, o crilério de oceitoçÕo do objeto, orçomento delolhodo
poro ovolioçõo de custos, definiçõo dos mérodos, esrrotégío de suprimenlo, cronogromo
físico-Íinonceiro, deveres do controtodo e conlrotonle, piocedimentos de fiscol;zo;Õo ;gerenciomento; prozo de execuçõo e goronlio e sanÇÕes pelo inodimplemenlo;

d) indicoÇôo do recurso orçomentório poro cobrír o despeso;
e) olo de designoçÕo do comissÕo;
Í) edilol numerodo em ordem seriol onuol;
g) se preômbulo do edilql conlém o nome do reportiçÕo interessodo e

de seu selor;
h) preômbulo do editol indicando o modolidode e o lipo do licitoçÕo,

bem como o regime de execuÇÕo (p/obros e serviÇos);

. i) preômbulo do edilol mencionondo que o lícitoçôo seró regido pelo
Iegísloçõo pertinenle;

i) preômburo do editor onotondo o rocor, dio e horo poro recebimento
dos envelopes de documenloçõo e proposto, bem como poro o início de oberÍuro dosenvelopes;

l) indicoçÕo do obieto do licitoÇÕo, em descriçôo sucinto e cloro;
. m) indicoçõo do prozo e os condiçÕes poro o ossinoturo do controto ouretirodo dos instrumenÍos;

n) indicoçÕo do prozo poro execuÇÕo do controto ou entrego do objelo;o) indicoÇÕo dos sonÇões poro o coso de inodimplemen.to;"
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. p) indicoÇÕo do locol onde poderô ser exominodo e odquírido o projeto
bósico, e se hó pro.ieio execulivo disponível no doto do publicoçÕo do edilol e o locol onde
poderó ser exominodo e odquirido (p/obros e serviços);

q) indicoÇÕo dos condições poro porlicipoÇÕo do licitoçôo;
r) indicoçõo do Íormo de opresentoçÕo dos proposlos;
s) indicoÇõo do critério poro julgomenlo, com disposições cloros e

porômekos objetivos; indicoçôo dos locois, horórios e códigos de ocesso poro
fornecimenÍo de informoçÕes sobre o licitoçõo oos interessodos;

t) indicoçÕo dos critérios de oceilobilidode dos preÇos unitório e globol e
indicoÇÕo dos condições de pogomento.

No que respeiio à minuÍo controtuol, incumbe oo porecislo pesquisor o
conformidode dos seguinles itens:

o) condiçÕes poro suo execuÇÕo, expressos em clóusulos que definom os
direitos, obrigoções e responsobilidodes dos portes, em conformidode com os lermos do
liciloçõo e do proposto o que se vinculom, estqbelecidos com clorezo e precisÕo;

b) regisÍro dos clóusulos necessóríos:

I - o objeto e seus elemênios coroclerÍsticos;
ll - o regime de execuçÕo ou o íormo de fornecimenlo;
lll - o preÇo e os condiÇÕes de pogomento, os crilérios, doto_bose e

periodicidode do reojustomento de preçôs, os criterioi de otuolizoÇÕo monetório entre o
doto do odimplemenlo dos obrigoçÕes e o do efetivo pogomenlo;
. lV - os prozos de início de etopos de execuÇÕo. de conclusÕo, de entrego,

de observoçÕo e de recebimento deÍinitivo, conf orme o coso;
V - o crédito pelo quol correró o despeso, com o indicoçõo do

clossiÍicoÇôo funcionol progromótico e do cotegorio econÕmico;
Vl - os gorontios oferecidos poro osseguror suo pleno execuçÕo, quondo

exigidos;
vll - os direiros e os responsobiridodes dos porres, os penoldodes cobíveis

e os volores dos mulÍos;
Vlll - os cosos de rescisôo;
lX - o reconhecimento dos direitos do AdministroçÕo, em coso de rescisÕo

odministroÍivo previsto no orl. ZZ deslo Lei;
X - os condiçÕes de imporloçÕo, o dolo e o toxo de cômbio poro

conversôo, quondo for o coso;
Xl - o vinculoçÕo oo editol de licitoçÕo ou oo termo que o dispensou ouo inexigiu, oo conviie e d proposio do licilonle vencedor;

. Xll - o Iegisloçõo oplicóvel o execuçÕo do conlroto e especiolmente ooscosos omissos;

conlroÍo, em co
Xlll - o obrlgoçÕo do controtodo de monter, durqnte lodo o execuçõo dompotibilidode com os obrigoçÕes por ele ossumidos, todos os condiçÕde hobilitoçõo e quolificoÇôo exigídos no licitoçÕ o;
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XIV - clóusulo que declore competenle o foro do sede do Administroçôo
poro dirimk quolquer questÕo controtuol, solvo o disposlo no § óo do ort. 32 do Lei n.
8.666193i

XV - A duÍoçÕo dos controlos odstriÍo à vigênclo dos respectivos créditos
orçomentórios, ressolvodos os hipóteses previstos no or1.57 do Lei n. 8.66ó/93.

Considerondo que o edilol seguiu lodos os coulelos recomendodos pelo
Lei 10.52012002, com oplicoçÕo subsidiório do Lei 8.óóól93;

Considerondo que o procedimenlo nôo opresento írreguloridodes que
possom moculor o cerlome e que o minuto do editol segue os preceitos legois que regem
o moléÍio, opino pelo prosseguimenlo do processo licitotório em seus ulteriores oios.

Seguem choncelodos os minutos do Edilol e Conlroto oro exominodos

Registro, por fim, que o onólise consignodo neste pqrecer se oteve às
queslÕes jurídicos observodos no inslruçÕo processuol e no editol, com seus onexos, nos
termos do ort. 10, § 1", do Lei n' 10.480/2002, c/c o porógrofo único do ort. 38 do Lei no

8.6661?3. NÕo se incluem no ômbito de onólise deste Procurodor os elemenios técnicos
pertinentes oo cerlome, como oqueles de ordem Íinonceko ou orçomentório, cujo
exotidôo deveró ser veriÍicodo pelos setores responsóveis e outoridode competenle do
Prefeituro Municipol de lloilubo.

É o porecer, sub censuro
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