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OT.TNO - õONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA -NA PRESTAÇÀO DE

SERVIÇOS OT IOCEÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA NA AREA

DE SANEAMENTO, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IUETNNTNçÃO,

TREINAMENTo E supoRTE tÉcNtco PARA ATENDER A DEMANDA oo tvtuNtcÍpto or
]TAITU BA.
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ASSUNTO - MINUTA DE EDITAL E CONTRATO.

nrpúsrrc,A FEDERATTvA Do BRASTL

ESTADO DO PARA
Prefeíiuro Municipol de ltoitubo

r- neurónto

Submete-se o oprecioçôo o presente processo relotivo oo
procedimenlo licitotório no modolidode Pregôo Presenciol registrodo sob o no

04412019, cujo objeto consiste no controtoçõo de empreso no pres'loçõo de
serviços de locoçôo de sistemos integrodos de gestõo pÚblico no óreo de
soneomenio, incluindo conversõo de dodos, implonloçôo, ireinomenlo e suporle
técnico poro otender o demondo do Município de ltoilubo, conforme
especificoções do Termo de Referêncio - Anexo I do Edilol, oÍendendo oo
disposlo no Lei no 1O.52O12O02.

Consto no presente cerlome: soliciloçôo de despeso poro cujo
objeto consiste no controloçõo de empreso no presÍoçÕo de serviços de
locoçôo de sistemos integrodos de geslõo público no óreo de soneomenlo,
incluindo conversôo de dodos, implontoÇõo, treinomento e suporle técnico poro
oÍender o demondo do Município de ltoitubo; justificotivo; despocho do Prefeilo
Municipol poro que o selor competente providencie o pesquiso de preço e
informe o existêncío de recursos orçomentórios; cotoçõo de preÇos; despocho do
deporlomento de conlobilidode informondo o dotoçÕo orçomentório disponível
poro oÍender o demondo; decloroÇõo de odequoçôo orçomentório e
finonceiro; Porlorio GAB/PMI n" OO12/2O19i outorizoçõo de oberturo de processo
licilolório; outuoçôo do processo licilolório; despocho de encominhomento dos
outos à ossessorio jurídico poro onólise e porecer; minuto do edilol e onexos, bem
como, minuto do controto.

Ficou estobelecido no editol o menor preÇo por item como
critério de julgomenlo, olendendo oo que dispõe o ort. 45 do lei 8.666/93.
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O presente processo consto o editol indicondo os exigêncios
constonÍes do orl. 40 do Lei 8.óóó193 c/c orl. 4'do Lei IO.52O/20O2, bem como o
documenloçôo que os interessodos deverôo opresenlor poro serem
considerodos hobilitodos.

Relolodo o pleito possomos oo Porecer

II . OBJETO DE ANÁIISE

Cumpre ocloror que o onólise neste porecer se restringe o
verificoçõo dos requisitos formois poro deflogroçõo do processo odminislrolivo
licitolório bem como do oprecioÇÕo do minuto de editol e seus onexos. Destoco-
se que o onólise seró restrito oos ponlos jurídicos, estondo excluídos quoisquer
ospeclos técnicos, econômicos e/ou discricionórios.

III - PARECER

O ortigo 37, inciso XXI do ConstituiçÕo Federol determino que os
obros, serviços, compros e olienoções do Administroçôo Público serõo precedidos
de licitoçõo público que ossegure iguoldode de condições o lodos os
concorrentes. ressolvodos os cosos especificodos no legisloçõo.

A liciloçõo configuro procedimento odministrotivo medionte o
quol o Adminislroçôo Público seleciono o proposto mois vonlojoso,
corocterizondo-se como oto odministrotivo formol, proticodo pelo Gestor Público.
devendo ser processodo em eslrilo conÍormidode com os princípios
estobelecidos no Constituiçõo Federol no legisloçõo infroconstitucionol.

No que se refere o modolidode licitotorio oro em onólise, vole
ocloror que o Lei 10.520/20C2 dispõe que pregôo é o modolidode de liclloçõo
deslínodo o oquisiçÕo de bens e serviços comuns, sendo esÍes considerodos,
poro os fins e efeilos desto Lei, como oqueles cujos podrôes de desempenho e
quolidode possom ser objelivomenle definidos pelo edilol, por meio de
especificoÇôes usuois (orl. 1 ", porogrofo único).

O exome prévio do edítol tem índole jurídico-formol e consiste, vio
de regro, em verificor nos oulos, no estodo em que se enconlro o procedimento
licitoÍório, os seguintes elementos:

o) outuoçôo, protocolo e numeroçõo;
b) lustif icotivo do controtoçõo;
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c) termo de referêncio, devidomente oulorizodo pelo outoridode
competenle, conlendo o objelo, o crilério de oceitoçõo do objeto, orçomento
deiolhodo poro ovolioçôo de custos, definiçõo dos mélodos, estrolégio de
suprimento, cronogromo físico-finonceiro, deveres do controtodo e controtonte,
procedimentos de fiscolizoçõo e gerenciomento; prozo de execuçõo e gorontio
e sonções pelo inodimplemenlo;

d) indicoçÕo do recurso orçomentório poro cobrir o despeso;
e) oto de designoçôo do comissÕo;
f) ediÍol numerodo em ordem seriol onuol;
g) se preômbulo do edilol coniém o nome do reportiçõo

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

Iicitoçõo, bem como o regime de execuçõo (p/obros e serviços);
i) preômbulo do editol mencionondo que o liciloçôo seró regido

pelo lêgisloçõo perlinente;
j) preômbulo do edilol onolondo o locol, dio e horo poro

recebimento dos envelopes de documentoçõo e proposto, bem como poro o
início de oberluro dos envelopes;

k) indicoçõo do objeto do licitoçÕo, em descriçõo sucinlo e cloro;
l) indicoÇõo do prozo e os condições poro o ossinoturo do

controlo ou relirodo dos inslrumenlos;
m) indicoçôo do prozo poro execuçõo do conirolo ou enlrego

do objeto;
n) indicoçôo dos sonções poro o coso de inodimplemento;
o) indicoÇôo do locol onde poderó ser exominodo e odquirido o

projeto bósico, e se hó projeto executivo disponível no doto do publicoçõo do
editol e o locol onde poderó ser exominodo e odquirido (p/obros e serviÇos);

p) indicoçõo dos condiçôes poro porlicipoçõo do liciÍoçõo;
q) indicoçõo do formo de opresentoçõo dos propostos;
r) indicoçõo do critério poro julgomento, com disposiÇões cloros e

porômetros objelivos; indicoçôo dos locois, horórios e códigos de ocesso poro
fornecimento de informoções sobre o licitoÇõo oos interessodos;

s) indicoçõo dos criÍérios de oceitobilidode dos preços unitório e
globol e indicoçôo dos condições de pogomento.

No que respeilo à minuto controtuol, incumbe oo porecisto
pesquisor o conformidode dos seguin.tes ilens:

o) condições poro suo execuçõo, expressos em clóusulos que
definom os direitos, obrigoções e responsobilidodes dos portes, em conformidode
com os lermos do licitoçôo e do proposto o que se vinculom, eslobelecidos com
clorezo e precisõo;
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b) registro dos clóusulos necessorios:
| - o ob.ieto e seus elementos corocleríslicos;
ll - o regime de execuçõo ou o formo de fornecimento;
lll - o preço e os condições de pogomenlo, os crilérios, doto-bose

e periodicidode do reojustomento de preÇos, os critérios de otuolizoçôo
monelório entre o doÍo do odimplemenio dos obrigoções e o do efetivo
pogomento;

lV - os prozos de início de elopos de execuçõo, de conclusõo, de
enlrego, de observoçõo e de recebimenfo definilivo, conforme o coso;

V - o crédiio pelo quol correró o despeso, com o indicoçôo do
clossificoçôo funcionol progromótico ê do coiegorio econômico;

Vl - os goroniios oferecidos poro osseguror suo pleno execuÇõo,
quondo exigidos;

Vll - os direitos e os responsobilidodes dos porles, os penolidodes
cobíveis e os volores dos multos;

Vlll - os cosos de rescisõo;
lX - o reconhecimento dos direilos do Administroçõo. em coso de

rescisõo odministrotivo previsto no orl. 77 deslo Lei;
X - os condições de imporloçõo, o doto e o toxo de cômbio poro

conversÕo, quondo for o coso;
Xl - o vinculoçôo oo editol de licitoçôo ou oo termo que o

dispensou ou o inexigiu, oo convite e o proposlo do liciionle vencedor;
Xll - o legisloçõo oplicóvel o execuçõo do controio e

especiolmente oos cosos omissos;
Xlll - o obrigoçÕo do controtodo de monler, duronle todo o

execuçôo do controlo, em compotibilidode com os obrigoções por ele
ossumidos, lodos os condições de hobiliioçÕo e quolificoçõo exigidos no
liciloçõo;

XIV - clóusulo que declore competente o foro do sede do
Administroçõo poro dirimir quolquer questõo conirotuol, solvo o disposto no s óo
do ort. 32 do Lei n. 8.66ô/93r

XV - A duroçôo dos controtos odstrito ô vigêncio dos respectivos
créditos orçomenlórios, ressolvodos os hipóteses previstos no ort. 5Z do Lei n.
8.666193.

Considerondo que o edilol seguiu todos os coulelos
recomendodos pelo Lei lO.52O/2O02, com oplicoçõo subsidiório do Lei g.óóól93;

Considerondo que o procedimenlo nôo opresento irreguloridodes
que possom moculor o cerlome e que o minuto do editol segue os preceitos
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legois que regem o motério, ooino pelo prosseguimento do processo licitolório em
seus ulleríores olos.

Seguem choncelodos os minutos do Editol e Conlroto oro

exominodos.

Registro, por fim, que o onÓlise consignodo nesle porecer se

oteve às questões jurÍdicos observodos no inslruçõo processuol e no ediiol, com
seus onexos, nos termos do ort. 10. § l', do Lei n' i 0.480/2002, c/c o porógrofo
único do ort.38 do Lei n" 8.óóó193. Nõo se íncluem no ômbito de onólise desle
Procurodor os elemenlos técnicos pertinentes oo cerÍome, como oqueles de
ordem finonceiro ou orçomenlorio, cuio exolidôo deveró ser verificodo pelos

seÍores responsóveis e ouloridodes competentes do Prefeituro Municipol de
Itoítubo.

E o porecer, sub censuro.

Itoilubo - PA, 24 de junho de 201 9

ATEMISIOKHTES A. DE SOUSA
PROCURADOR JURíDICO MUNICIPAL

oAB/PA N" 99ó4
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