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ESTADO DO PARA

Prefeiluro Municipol de ltoilubo

PROCESSO ADMtNtSTRAT|VO N. 057/201 9.

BJ EIO AQUISIÇÃO DE UTENS LIOS DOMESTICOS E DIVERSOS PARA SUPRIR AS
ECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICíPIO DE ITAITUBA.

ASSUNTO . MINUTA DE EDITAL E CONTRATO.

I- RETAIóRIO

Submele-se o oprecioçôo o presente processo relotivo oo
procedimenlo lici'lotório no modolidode Pregôo Presenciol regislrodo sob o no
043/2019, cujo ob.ieÍo consisle no oquisiçõo de utensílios domésticos e diversos
poro suprir os necessidodes do Secreiorio de Assislêncio Sociol do Município de
Itoitubo, conforme especificoções do Termo de Referêncio - Anexo ldo Editol,
olendendo oo disposlo no Lei n" ) 0.520 /2002.

Consto no presente cerlome: soliciÍoÇõo de despeso poro
oquisiçôo de utensÍlios doméslicos e diversos poro suprir os necessidodes do
Secretorio de Assistêncio Sociol do Município de lloitubo; juslificolivo; despocho
do Secretório Municipol de AssisÍêncio Sociol poro que o setor competente
providencie o pesquiso de preço e informe o existêncio de recursos
orçomeniórios; cotoÇõo de preÇos; despocho do deporlomento de
contobilidode informondo o dotoçôo orçomenlório disponível poro otender o
demondo; decloroçõo de odequoÇõo orçomentorio e finonceiro; Portorio
GAB/PMI n' 001212019; oulorizoçôo de oberturo de processo licitotório; outuoçõo
do processo liciiolório; despocho de encominhomenlo dos outos à ossessorio
jurídico poro onóllse e porecer; minulo do editol e onexos, bem como, minuto do
controlo.

Ficou estobelecido no editol o menor preço por iiem como
criÍério de julgomento, olendendo oo que dispõe o ort. 45 do Lei 8.666193.

O presenle processo consto o editol indicondo os exigêncios
constonles do ort. 40 do Lei 8.óóó193 c/c ori. 4" do Lei 1O.520/24C2, bem como o
documentoçõo que os inleressodos deverõo opresentor poro serem
consíderodos hobilitodos.
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Relotodo o pleito possomos oo Porecer.

II - OBJETO DE ANATISE

Cumpre ocloror que o onólise neste porecer se restringe o
verificoçõo dos requisitos formois poro deflogroçõo do processo odministrotivo
licitoÍorio bem como do oprecioÇôo do minulo de edilol e seus onexos. Desloco-
se que o onólise seró restrilo oos pontos jurídicos, estondo excluídos quoisquer
ospeclos lécnicos, econômicos e/ou discrlcionórios.

III - PARECER

A licitoÇõo configuro procedimento odministrotivo medionte o
quol o Administroçõo Público seleciono o proposto mois vonlojoso,
corocierizondo-se como oto odministro'livo formol, proticodo pelo Gestor Público,
devendo ser processodo em eskito conformidode com os princípios
esÍobelecidos no Constituiçõo Federol no legisloçõo infroconstitucionol.

No que se refere o modolidode licitotorio oro em onólise, vole
ocloror que o Lei 10.520/2002 dispôe que pregÕo é o modolidode de licitoçôo
destlnodo à oquisiçÕo de bens e serviços comuns, sendo esles considerodos,
poro os fins e efeilos deslo Lei, como oqueles cujos podrões de desempenho e
quolidode possom ser objetivomente definidos pelo edilol, por meio de
especificoÇôes usuois (ort. 1', porogrofo único).

O exome prévio do editol tem índole jurídicoJormol e consiste, vio
de regro, em verificor nos oulos, no estodo em que se enconÍro o procedimenlo
licitotorio, os seguintes elementos:

o) ouluoçÕo, protocolo e numeroçõo;
b) justificotivo do controtoçôo;
c) termo de referêncio. devldomenle oulorizodo pelo outoridode

competente, contendo o obielo, o critério de oceiloçõo do objeto, orçomenlo
deÍolhodo poro ovolioÇõo de cusÍos, definiçõo dos métodos, eslrotégio de
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suprimento, cronogromo físico{inonceiro, deveres do controtodo e controtonle,
procedimentos de fiscolizoçÕo e gerenciomento; prozo de execuçõo e gorontio
e sonções pelo inodimplemenlo;

d) indicoçõo do recurso orçomentório poro cobrir o despeso;
e) o1o de designoçôo do comissõo;
f) edltol numerodo em ordem seriol onuol;
g) se preômbulo do editol coniém o nome do reporliçõo

interessodo e de seu setor;
h) preômbulo do editol indicondo o modolidode e o iipo do

licitoçôo, 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 editol onotondo o locol, dio e horo poro

recebimenlo dos envelopes de documenloçõo e proposlo, bem como poro o
inÍcio de oberluro dos envelopes;

k) indicoçôo do objelo do liciloçÕo. em descriçôo sucinto e cloro;
l) indicoçÕo do prozo e os condições poro o ossinoturo do

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

do objeto;
n) indicoçÕo cios sonçôes poro o coso de inodimplemento;
o) indicoçôo do locol onde podero ser exominodo e odquirido o

projeto bósico, e se hó projeto execuÍivo disponível no dolo do publicoçôo do
editol e o locol onde poderó ser exominodo e odquirido (p/obros e serviços);

p) indicoçõo dos condições poro porticipoçÕo do liciloçôo;
q) indícoçõo do formo de opresenioçôo dos propostos;
r) indicoçõo do critério poro julgomenio, com disposições cloros e

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

s) indicoçõo dos crilérios de oceitobilidode dos preços uniiório e
globol e indicoçôo dos condiÇôes de pogomento.

No que respeito o minulo controtuol, incumbe oo porecislo
pesquisor o conformidode dos seguintes itens:

o) condições poro suo execuÇôo, expressos em clóusulos que
definom os direilos, obrigoçôes e responsobilidodes dos pories, em conformidode
com os termos do licitoçôo e do proposto o que se vinculom, estobelecidos com
clorezo e precisôo;

b) regisko dos clóusulos necessórios:
I - o objelo e seus elemenlos corocteríslicos;
ll - o regime de execuçôo ou o formo de fornecimento;
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lll - o preço e os condiÇôes de pogomenÍo, os critérios, doto-bose
e periodicidode do reojustomenlo de preços, os critérios de otuolízoçôo
monelório entre o dolo do odímplemento dos obrigoçôes e o do efelivo
pogomenio;

lV - os prozos de início de elopos de execuçõo, de conclusõo, de
enlrego, de observoçÕo e de recebimento definitivo, conforme o coso;

V - o crédilo pelo quol correró o despeso, com o indicoçôo do
clossificoçõo funcionol progromólico e do colegorio 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 mullos;

Vlll - os cosos de rescisôo;
lX - o reconhecimento dos direilos do Administroçôo, em coso de

rescisôo odministrolivo previsto no od.77 desto Lei;
X - os condiçôes de importoÇõo, o dolo 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 proposto do licitonte vencedor;
Xll - o legisloÇõo oplicóvel à execuçõo do controlo e

especiolmenÍe oos cosos omissos;
Xlll - o obrigoçôo do controtodo de monter, duronie todo o

execuçôo do conlrolo, em compolibilidode com os obrigoções por ele
ossumidos, todos os condições de hobilitoçõo e quolificoçõo exigidos no
licitoÇôo;

XIV - clóusulo que declore competenle o foro do sede do
Administroçõo poro dirimir quolquer questÕo controluol, solvo o disposto no § óo
do ort. 32 do Lei n. 8.ó66/93;

XV - A duroçôo dos controlos odslriÍo à vigêncio dos respectivos
créditos orçomentórios. ressolvodos os hipó1eses previstos no ort. 57 do Lei n'
8.666193.

Considerondo que o editol seguiu todos os couielos
recomendodos pelo Lei 10.52012002, com oplicoçôo subsidiório do Lei 8.óóó193;

Considerondo que o procedimento nôo opresento ineguloridodes
que possom moculor o certome e que o minuto do editol segue os preceilos
legois que regem o motério, ooino pelo prosseguimenlo do processo licitolório em
seus ul'teriores otos.
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Seguem choncelodos os minulos do Editol e Conlroto oro
exominodos.

Registro, por fim, que o onolise consignodo neste porecer se

oteve às questões jurÍdicos observodos no instruçõo processuol e no editol, com
seus onexos, nos termos do orl. lO, § lo. do Lei n" '10.480/2002, clc o porógrofo
único do ort.38 do Lei n" 8.óóó193. Nôo se incluem no ômbilo de onólise desle
Procurodor os elementos técnicos perÍinentes oo certome, como oqueles de
ordem finonceiro ou orÇomentório, cujo exotidôo deveró ser verificodo pelos

selores responsóveis e ouloridodes competenles do Prefeituro Municipol de
Itoitu bo.

É o porecer, sub censuro

Itoilubo - PA, l8 de junho de 2019.

ATEMISTOKHI-ES A. DE SOUSA
PROCURADOR JURíDICO MUNICIPAT

OAB/PA N" 99ó4
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