
PARECER JUR Drco/20r 9/DrcoM

DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
COS PARA ATENDER A

PREG o PRESENCTAT No - 038/2019-PP

oBJETO - AaUrsrÇÃO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DOM

PROCESSO ADMtNTSTRATTVO N" 052/20I9.

REPUBLICA FEDERA]IVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeiiuro Municipol de ltoilubo

I- RETATóRIO

Submele-se o oprecioçôo o presente processo reloÍivo oo
procedimenlo licitolorio no modolidode Pregõo Presenciol registrodo sob o no

038/2019, cujo objeto consisle no controloçõo de empreso poro oquisiçôo de
mo'feriois e utensílios doméslícos poro otender o demondo do Fundo Municipol
de Educoçõo, conforme especificoÇões do Termo de Referêncio - Anexo I do
Editol, otendendo oo disposto no Lei no 10.52012002.

Conslo no presenle cerÍome: solicitoçõo de despeso poro
oquisiçõo de moteriois e utensílios domésticos; juslificotivo; despocho do
Secretório Municipol de EducoÇõo poro que o seÍor competente providencie o
pesquiso de preço e informe o exislêncio de recursos orçomentórios; cotoçõo de
preços; despocho do deporiomento de contobilidode informondo o dotoçôo
orçomentório disponível poro otender o demondo; decloroçõo de odequoçôo
orçomentório e finonceiro; Porlorio GAB/PMI n' 0012/2019; outorizoçÕo de
oberluro de processo licitotório; outuoçõo do processo liciÍotório; despocho de
encominhomenlo dos ouios à ossessorio jurÍdico poro onólise e porecer; minuto
do ediÍol e onexos, bem como, minulo do conlroto.

Ficou esÍobelecido no editol o menor preço por ilem como
critério de julgomento, otendendo oo que dispõe o ort. 45 do lei 8.ó66193.

O presente processo consto o edilol indicondo os exigêncios
conslontes do ort. 40 do Lei 8.óóó193 c/c ort. 4o do Lei 10.520/2002, bem como o
documenloçõo que os interessodos deverôo opresentor poro serem
considerodos hobilitodos.

Relotodo o pleiÍo possomos oo Porecer
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II . OBJETO DE ANÁTISE

Cumpre ocloror que o onolise neste porecer se restringe o
verificoçôo dos requisitos formois poro deflogroçÕo do processo odministrolivo
licitotorio bem como do oprecioÇõo do minuto de edilol e seus onexos. Destoco-
se que o onólise seró restrilo oos pontos iurídicos, estondo excluídos quoisquer

ospectos técnicos, econômicos e/ou discricionÓrios.

III - PARECER

O ortigo 37. inciso XXI do Constituiçõo Federol determino que os

obros, serviços, compros e olienoÇôes do AdminiskoÇõo PÚblico serôo precedidos

de licitoçõo público que ossegure iguoldode de condiçôes o todos os

concorrentes, ressolvodos os cosos especificodos no legisloçõo.

A licitoçÕo configuro procedimento odministrotivo medionte o
quol o AdminisiroÇôo PÚblico seleciono o proposto mois vonloioso,
corocteÍizondo-se como olo odmlniskotivo formol, proticodo pelo Gesior PÚblico,

devendo ser processodo em eslrito conformidode com os princípios

eslobelecidos no Constituiçõo Federol no legisloçõo infroconstitucionol.

No que se refere o modolidode licitotório oro em onólise, vole
ocloÍor que o Lei 10.520/2002 dispõe que pregÔo é o modolidode de licitoçõo
destinodo à oquisiçõo de bens e serviços comuns, sendo estes considerodos,
poro os fins e efeitos desto Lei, como oqueles cujos podrôes de desempenho e
quolidode possom ser objelivomente definidos pelo editol, por meio de
especificoções usuois (ort. 1 ', 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 encontro o procedimenio
licilotório, os seguinles elementos:

o) ouluoçôo, Pro'tocolo e numeroçõo;
b) justificoÍivo do controtoçõo;
c) termo de referêncio, devidomente oulorizodo pelo outoridode

competente, contendo o objeto, o critério de oceitoçõo do objeto, orçomento
detolhodo poro ovolioÇôo de cuslos, definiçõo dos métodos, eslrotégio de
suprimenlo, cronogromo físico{in
procedimenlos de fiscolizoçõo e
e sonções pelo inodimplemento;

onceiro, deveres do controlodo e controlonle
gerenciomenlo; prozo de execuçôo e goront
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d) indicoçôo do recurso orçomentÓrio poro cobrir o despeso;
e) oio de designoçôo do comlssÕo;
f) editol numerodo em ordem seriol onuol;
g) se preômbulo do edilol conlém o nome do reporliçõo

inleressodo e de seu selor;
h) preômbulo do edilol indicondo o modolidode e o tipo do

liciloçôo, bem como o regime de execuçôo {p/obros e serviços);
i) preômbulo do editol mencionondo que o licitoçõo seú regido

pelo legisloçôo pertinente;
j) preômbulo do editol onolondo o locol, dio e horo poro

recebimento dos envelopes de documenloçôo e proposlo, bem como poro o
início de oberluro dos envelopes;

k) indicoçôo do objeto do liciloçÔo, em descriçõo sucinto e cloro;
l) indicoÇõo do prozo e os condiçÕes poro o ossinoturo do

conlroto ou retiÍodo dos instrumenlos;
m) indicoçõo do prozo poro execuçõo do controlo ou enlrego

do objelo;
n) indicoçõo dos sonÇôes poro o coso de inodimplemento;
o) indicoçôo do locol onde poderó ser exominodo e odquirido o

pro.ieto bósico, e se hó projeto executivo disponível no doio do publicoçõo do
editol e o locol onde podero ser exominodo e odquirido (p/obros e serviços);

p) indicoçõo dos condições poro porticipoçõo do liciloçõo;
q) indicoçõo do formo de opresentoçôo dos propostos;
r) indicoçÕo do critério poro julgomento, com disposiçÕes cloros e

porômekos objetivos; indicoçôo dos locois, horórios e códigos de ocesso poro
fornecimento de informoções sobre o licitoçôo oos interessodos;

s) indicoçõo dos crilérios de oceitobilidode dos preços unilório e
globol e indicoçôo dos condições de pogomento.

No que respeito à minuto controluol, incumbe oo porecisÍo
pesquisor o conformidode dos seguintes itens:

o) condições poro suo execuçôo, expressos em clóusulos que
definom os direitos, obrigoções e responsobilidodes dos portes, em conformidode
com os termos do licitoçõo e do proposto o que se vinculom. estobelecidos com
clorezo e precisõo;

b) registro dos clóusulos necessórios:
| - o objeto e seus elemenÍos corocleríslicos;
ll - o regime de execuçõo ou o formo de fornecimento;
lll - o preço e os condiçôes de pogomento, os critérios,

e periodicidode do reojustomento de preÇos, os critérios de o luolizoç
do'lo-bose
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monelório enlre o doto do odimplemento dos obrigoções e o do efeiivo
pogomenlo;

lV - os prozos de início de elopos de execuçôo, cle conclusôo, de
entrego, de observoçõo e de recebimento definilivo, conforme o coso;

V - o crédito pelo quol correró o despeso, com o indicoçôo do
clossificoçôo funcionol progromolico e do coiegorio 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 multos;

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

rescisõo odminislrotivo previsto no orl.77 desto Lei;
X - os condições de importoçÔo, o doto e o toxo de cômbio poro

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

dispensou ou o inexigiu, oo convite e à proposlo do licilonte vencedor;
Xll - o legisloçôo oplicóvel à execuçôo do conlrolo e

especiolmente oos cosos omíssos;
Xlll - o obrigoÇôo do conirolodo de monter, duronte todo o

execuçôo do controlo. em compotibilidode com os obrigoções por ele
ossumidos, todos os condiÇões de hobilitoÇôo e quolificoçôo exigidos no
liciloÇõo;

XIV - clóusulo que declore competenle o foro do sede do
AdminisiroÇôo poro dirimir quolquer queslõo controtuol, solvo o disposlo no § óo
do ort. 32 do Lei n. 8.666/93:

XV - A duroÇôo dos conlÍotos odstrilo à vigêncio dos respectivos
crédltos orÇomentórios, ressolvodos os hipoteses previstos no ort. 57 do Lei n.
8.666193.

Considerondo que o edilol seguiu iodos os coulelos
recomendodos pelo Lei 10.52012002, com oplicoçõo subsidiório do Lei B.óóól93;

Considerondo que o procedimento nõo opresento irreguloridodes
que possom moculor o cerlome e que o minuio do editol segue os preceilos
legois que regem o molério, ooino pelo prosseguimenlo do processo licitolório em
seus ulteriores ofos.

Seguem choncelodos os minutos do Edilol e Controto
exominodos.
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Regislro, por fim, que o onólise consignodo nesle porecer se

oleve às questões jurídicos observodos no inslruçôo processuol e no editol, com
seus onexos, nos termos do ort. 10, § lo, 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 elemenlos técnicos perÍinentes oo certome, como oqueles de
ordem finonceiro ou orçomentório, cujo exoiidõo deveró ser verificodo pelos
selores responsoveis e outoridodes competenles do Prefeituro Municipol de
Itoitubo.

É o porecer, sub censuro.

lloilubo - PA, 03 de junho de 201 9.
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