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Prefeiluro Municipol de ltoitubo

I- RETAIóRIO

Submete-se o oprecioçõo o presenle processo relolivo oo
procedimenlo licitolório no modolidode Pregôo Presenciol regislrodo sob o n'
04612019, cujo objeto consiste no oquisiçÕo de leiles especiois poro suprir os
necêssidodes do Fundo Municipol de Soúde do Municíplo de ltoitubo, conforme
especificoçôes do Termo de Referêncio - Anexo I do Edilol, olendendo oo
disposto no Lei n" 10.52012002.

Consto no presente cerlome: soliciloçôo de despeso poro cujo
objelo consisle no oquisiçôo de leites especiois poro suprir os necessidodes do
Fundo Municipol de Soúde do Município de ltoitubo; jusÍiflcotivo; despocho do
Secrelório Municipol de Soúde poro que o setor competenle providencie o
pesquiso de preço e informe o existêncio de recursos orçomentórios; cotoçõo de
preços; despocho do deportomenlo de conÍobilidode informondo o dotoçõo
orçomenlório disponivel poro olender o demondo; decloroÇÕo de odequoÇôo
orçomenlório e finonceiro; Portorio GAB/PMI n' 0012/2019; oulorizoçõo de
oberluro de processo licitolório; ou'tuoçôo do processo licilotório; despocho de
encominhomento dos outos à ossessorio jurídico poro onolise e porecer; minulo
do edltol e onexos, bem como, minuto do controto.

Ficou eslobelecido no editol o menor preço por item como
crilério de julgomento, ofendendo oo que dispõe o ort. 45 do Lei 8.ó66193.

O presente processo conslo o editol indicondo os exigêncios
constonles do ori. 40 do Lei 8.óóó193 clc or1.4" do Lei 10.520/2002, bem como o
documenloçõo que os interessodos deverÕo opresentor poro serem
considerodos ho biliÍodos.

Relotodo o pleito possomos oo Porecer
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II . OBJETO DE ANÁIISE

Cumpre ocloror que o onólise neste porecer se restringe o
verificoÇôo dos requisitos formois poro deflogroçõo do processo odministrotivo
licitotório bem como do oprecioÇõo do minulo de editol e seus onexos. Desloco-
se que o onólise seró restrito oos pontos jurídicos, estondo excluídos quoisquer
ospeclos Íécnicos, econômicos e/ou discricionórios.

III- PARECER

O ortigo 37, inciso XXI do Constituiçõo Federol determino que os
obros, serviços, compros e olienoÇões do Administroçõo Público serôo precedidos
de licitoçôo público que ossegure iguoldode de condições o lodos os
conconentes, ressolvodos os cosos específicodos no legisloçôo.

A liciloÇõo configuro procedimenlo odministrolivo medionle o
quol o AdministroçÕo Público seleciono o proposlo mois vonto.ioso,
coroclerizondo-se como oto odminislrolivo formol. proticodo pelo Geslor Público,
devendo ser processodo em eslríto conformidode com os princípios
eslobelecldos no Constituiçôo Federol no legisloçôo infroconslitucionol.

No que se refere o modolidode licilotório oro em onólise, vole
ocloror que o Lei 10.520/2002 dispôe que pregÕo é o modolidode de licitoçõo
destinodo à oquisiçôo de bens e serviços comuns, sendo estes considerodos,
poro os fins e efeilos desto Lei, como oqueles cujos podrôes de desempenho e
quolidode possom ser objelivomenle definidos pelo editol, por meio de
especificoções usuois (ort. 1', porogrofo único).

O exome prévio do edilol lem índole jurídico-formol e consisle, vio
de regro. em verificor nos oulos, no estodo em que se encontro o procedimento
licitolório, os seguinles elementos:

o) outuoçÕo, protocolo e numeroçôo;
b) juslificotivo do controtoÇõo;
c) termo de referêncio, devidomente outorizodo pelo outoridode

competenÍe, conlendo o objeio, o crilério de oceitoçôo do objeto, orçomenlo
detolhodo poro ovolioçôo de custos, def iniçôo dos métodos, estrotégio de
suprimenlo, cronogÍomo físico{inonceko, deveres do controlodo e controlonte,
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procedimentos de fiscolizoçõo e gerenciomenlo; prozo de execuçõo e gorontio
e sonçôes pelo inodimplemento;

d) indicoçõo do recurso orçomentório poro cobrir o despeso;
e) oto de designoçÕo do comissõo;
f) editol numerodo em ordem seriol onuol;
g) se preômbulo do editol conlém o nome do reportiçôo

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

liciloçôo, bem como o regime de execuçÕo (p/obros e serviços);
i) preômbulo do ediÍol mencionondo que o licitoçõo seró regido

pelo legisloÇõo pertinente;
j) preômbulo do editol onotondo o locol, dlo e horo poro

recebimenlo dos envelopes de documentoçõo e proposto, bem como poro o
início de oberturo dos envelopes;

k) indicoçõo do ob.ielo do licitoçõo, em descriçôo sucinto e cloro;
l) indicoçôo do prozo e os condições poro o ossinoluro do

controto ou relirodo dos inslrumenlos;
m) indicoçõo do prozo poro execuçÔo do controio ou enlrego

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

projelo bósico, e se hó projeio executivo disponÍvel no dolo do publicoçõo do
edilol e o locol onde poderó ser exominodo e odquirido (p/obros e serviços);

p) indicoçÕo dos condições poro porticipoçõo do liciloÇõo;
q) indicoçôo do Íormo de opresenioçõo dos propostos;
r) indicoçôo do critério poro julgomento, com disposições cloros e

porômeÍros objetivos; indicoçõo dos locois, horórios e codigos de ocesso poro
fornecimenlo de informoçôes sobre o licitoçõo oos interessodos;

s) indicoçõo dos critérios de oceitobilidode dos preÇos unitório e
globol e indicoçôo dos condições de pogomenlo.

No que respeito ô minuto conkoiuol, incumbe oo porecislo
pesquisor o conformidode dos seguinles itens:

o) condições poro suo execuçôo, expressos em clóusulos que
definom os direitos, obrigoçôes e responsobilidodes dos porles, em conformidode
com os termos do liciloçõo e do proposto o que se vinculom, eslobelecidos com
clorezo e precisõo;

b) registro dos clóusulos necessórios:
| - o objeto e seus elementos corocterÍslicos;
ll - o regime de execuçôo ou o formo de fornecimenlo;
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lll - o preço e os condições de pogomento, os crilérios, dolo-bose
e periodicidode do reojuslomento de preços, os cri'térios de otuolizoçôo
monetório entre o dolo do odimplemento dos obrigoções e o do eÍetivo
pogomenlo;

lV - os prozos de inÍcio de etopos de execuçõo, de conclusôo, de
entrego, de observoçôo e de recebimenlo definitivo, conforme o coso;

V - o crédito pelo quol correró o despeso, com o indicoçõo do
clossificoçôo funcionol progromótico e do colegorio econômico;

Vl - os gorontios oferecidos poro osseguror suo pleno execuçôo,
quondo exigidos;

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

Vlll - os cosos de rescisôo;
lX - o reconhecimento dos direiios do Adminislroçõo, em coso de

rescisôo odministrolivo previslo no ort.77 desto Lei;
X - os condiçôes de imporloçôo, o dolo e o loxo de cômbio poro

conversõo, quondo for o coso;
Xl - o vinculoçõo oo editol de licitoÇõo ou oo lermo que o

dispensou ou o inexigiu, oo convite e à proposto do licitonte vencedor;
Xll - o legisloçôo oplicóvel à execuçõo do controto e

especiolmente oos cosos omissos;
Xlll - o obrigoÇõo do conlrotodo de monler, duronte todo o

execuçõo do conlroto, em compotibilidode com os obrigoçôes por ele
ossumidos, todos os condiçÕes de hobilitoçÕo e quolificoçôo exigidos no
llcitoçõo;

XIV - clóusulo que declore competenle o foro do sede do
Adminislroçõo poro dÍimir quolquer questõo controluol, solvo o disposto no § óo
do orl. 32 do Lei n. 8.666/93;

XV - A duroçõo dos conÍrotos odstrito ô vigêncio dos respectivos
créditos orçomenlórios, ressolvodos os hipóleses previstos no orl. 5Z do Lei n.
8.666/93.

Considerondo que o editol seguiu todos os coutelos
recomendodos pelo Lei 1O.52012002, com oplicoçõo subsidiório do Lei 8.óóól93;

Considerondo que o procedimento nõo opresenlo irreguloridodes
que possom moculor o certome e que o minuto do edilol segue os preceilos
legois que regem o motério, opino pelo prosseguimento do processo licilotório em
seus ulleriores otos.
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Seguem choncelodos os minulos do Editol e Controto oro
exominodos.

Registro, por fim, que o onólise consignodo nesÍe porecer se
o'teve os queslões jurÍCicos observodos no instruçôo processuol e no edilol, com
seus onexos, nos termos do orl. 10, § 1", do Lei n" 10.480/2002, c/c o porógrofo
único do ort.38 do Lei n" 8.óóó193. Nôo se incluem no ômbilo de onólise deste
Procurodor os elemenios técnicos pertinen'tes oo certome, como oqueles de
ordem finonceiro ou orçomenlório, cu.io exolidõo deveró ser verificodo pelos
selores responsóveis e ouloridodes competentes do Prefeituro Municipol de
Itoitu bo.

E o porecer, sub censuro.

Itoitubo - PA, 0l de julho de 2019.
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