
REPUBLICA TEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeituro Municipol de lloilubo

I- RELAIóRIO

Submete-se o oprecíoçõo o presenÍe processo relolivo oo
procedimento licitotório no modolidode Pregôo Presenciol registrodo sob o no
048/2019, cujo objeto consisle no conlroloçõo de empreso poro confecÇôo de
comisos personollzodos e serviços gróficos poro otender o demondo do Fundo
Municipol de Educoçõo do Município de ltoilubo, conforme especificoções do
Termo de Referêncio - Anexo I do Editol, otendendo oo disposto no Lei no
10.520/2002.

Consto no presenle certome: solicitoçõo de despeso poro
con'trotoÇôo de empreso poro confecçôo de comisos personolizodos e serviços
gróficos poro otender o demondo do Fundo Municipol de Educoçõo do
Município de lloitubo; justificoiivo; despocho do Secretório Municipol de
EducoÇõo poro que o selor compelenle providencie o pesquiso de preço e
informe o existêncio de recursos orçomenlorios; coloÇõo de preÇos; despocho do
deporÍomento de conlobilidode informondo o dotoçôo orçomentório disponível
poro oiender o demondo; decloroçõo de odequoçÕo orçomentório e
finonceiro; Portorio GAB/PMI n" 0012/2019: oulorizoÇÕo de oberturo de processo
licitotorlo; ouluoçôo do processo licitotorio; despocho de encominhomenlo dos
oulos à ossessorio jurídico poro onólise e porecêr; minu'to do editol e onexos, bem
como, minuto do controlo.

Ficou estobelecido no editol o menor preÇo por ilem como
critério de julgomento, otendendo oo que dispõe o ort. 45 do Lei 8.óóó193.

O presenle processo conslo 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
documentoçõo que os inieressodos deverõo opresentor poro serem
considerodos hobilitodos.

PARECER JURíDICO/2OI 9/DICOM

PREGÃO PRESENC|AI N" - 048/2019-pp.

PROCESSO ADMTNTSTRAT|V O N" 062 / 2O1 9.

OBJEIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇAO DE CAMISAS
PERSONALIZADAS E SERVIÇOS GRAFICOS PARA AIENDER A DEMANDA DO FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA.
ASSUNIO. MINUTA DE EDITAL E CONTRATO
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Relotodo o pleito possomos oo Porecer

II - OBJEIO DE ANÁT§E

Cumpre ocloror que o onólise nesle porecer se restringe o
verificoçõo dos requisilos fo,'mois poro deflogroÇõo do processo odminislrolivo
licilolório bem como do oprecioçõo do minuto de editol e seus onexos. Desloco-
se que o onólise seró reshilo oos pontos jurídicos, estondo excluídos quoisquer
ospectos lécnicos, econômicos e/ou discricionórios.

III - PARECER

O ortigo 37, inciso XXI do Constituiçõo FedeÍol detêrmino que os
obros, serviços, compros e olienoções do AdministroÇõo Público serôo precedidos
de licitoÇôo público que ossegure iguoldode de condições o Íodos os
concorrentes, ressolvodos os cosos especificodos no legisloçôo.

A licitoçõo configuro procedimento odminislrotivo medionte o
quol o Adminisiroçõo Público seleciono o proposlo mois vonlojoso,
coroclerizondo-se como oÍo odministrotivo formol, proticodo pelo Gesior Público,
devendo ser processodo em eslrito conformidode com os princípios
eslobelecidos no Constiluiçõo Federol no legisloçôo infroconstitucionol.

No que se refere o modolidode licilotório oro em onólise, vole
ocloror que o Lei 10.520/2002 dispõe que pregõo é o modolidode de licitoçôo
deslinodo o 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 objetivomente definidos pelo ediiol, por meio de
especificoçôes usuois (orl. l', porogrofo único).

O exome prévio do editol tem índole jurídicoJormol e consiste, vio
de regro, em verificor nos outos, no eslodo em que se encontro o procedimenlo
licilotório, os seguinles elementos:

o) outuoçôo, prolocolo e numeroçõo;
b) juslif icolivo do conlrotoçôo;
c) lermo de referêncio, devidomenle oulorizodo pelo outoridode

competente, contendo o obieto, o critério de oceiloçõo do ob.ieto, orçomento
detolhodo poro ovolioçõo de cuslos, definiçôo dos métodos, estrolégio de
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suprimento, cronogromo físico-finonceiro, deveres do controtodo e controionte,
procedimentos de fiscolizoçôo e gerenciomento; prozo de execuçõo e gorontio
e sonçôes pelo inodimplemento;

d) indicoçôo do recurso orçomenlório poro cobrir o despeso;
e) oto de designoçõo do comissôo;
f) editol numerodo em ordem seriol onuol;
g) se preômbulo do editol conlém o nome do reportiçÕo

lnleressodo e de seu selor;
h) preômbulo do editol indicondo o modolidode e o tipo do

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

pelo legisloçõo pertinente;
j) preômbulo do edilol onolondo o locol, dio e horo poro

recebimenlo 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) indicoçôo do prozo e os condiçÕes poÍo o ossinoturo do

controlo ou retirodo dos insirumenlos;
m) indicoçõo do prozo poro execuÇôo do controio ou entrego

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

projeto bósico, e se hó projeto executivo disponivel no doto do publicoçôo do
editql e o locol onde poderó ser exomlnodo e odquirido (p/obros e serviços);

p) indicoÇõo dos condiçôes poro porticipoçÕo do licitoçôo;
q) indicoçõo do formo de opresentoçÕo dos propostos;
r) indicoçôo do crilério poro julgomenlo. com disposiÇõês cloros e

porômelros objetivos; indicoçôo dos locois, hororios e codigos de ocesso poro
fornecimenio de informoções sobre o liciloçôo oos interessodos;

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

No que respeiio o minulo conlroÍuol, incumbe oo porecisio
pesquisor o conformidode dos seguintes iiens:

o) condições poro suo execuçôo, expressos em clóusulos que
definom os direilos, obrigoções e responsobilidodes dos portes, em conformidode
com os Íermos do licitoçôo e do proposlo o que se vinculom, estobelecidos com
clorezo e precisõo;

b) registro dos clóusulos necessórios:
| - o ob.ieto e seus elementos coroclerísticos;
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 crilérios de otuolizoçôo
monelório enlre o doto do odimplemento dos obrigoções e o do efetivo
pogomenlo;

lV - os prozos de início de etopos de execuçôo, de conclusõo, de
enlrego, de observoçôo e de recebimenlo definilivo, conforme o coso;

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

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

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

Vlll - os cosos de rescisõo;
lX - o reconhecimento dos direitos do Adminislroçõo, em coso de

rescisõo odmlnistroiivo previsio no orl. 77 deslo Lei;
X - os condições de imporloçôo, o doto e o loxo de cômbio poro

conversõo, quondo for o coso;
XI - o vinculoçõo oo editol de licitoçôo ou oo lermo que o

dispensou ou o inexigiu, oo convite e à proposlo do licitonte vencedor;
Xll - o legisloçõo oplicóvel à execuçôo do conlroÍo e

especiolmenie oos cosos omissos;
Xlll - o obrigoçõo do controtodo de monier, duronle iodo o

execuÇõo do controÍo, em compolibilidode com os obrigoções por ele
ossumidos, lodos os condições de hobililoçõo e quolificoçõo exigidos no
licitoçõo;

XIV - clóusulo que declore competenie o foro do sede do
Administroçõo poro dirimir quolquer questõo controtuol, solvo o disposto no § óo
do ort. 32 do Lei n. 8.666193:

XV - A duroçõo dos controlos odstrito à vigêncio dos respectivos
crédilos orçomentórios, ressolvodos os hipóteses previslos no orl. 57 do Lei n.
8.666/93.

Considerondo que o editol seguiu lodos os coulelos
recomendodos pelo Lei | 0.52O 12002, com oplicoçôo subsidiório do Lei 8.óóól93;

Considerondo que o procedimento nôo opresenlo ineguloridodes
que possom moculor o cerlome e que o minuto do edilol segue os preceiios
legois que regem o molério, 9pi4e pelo prosseguimento do processo licitotório em
seus ulteriores otos.
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Seguem choncelodos os minutos do Editol e Controto oro
exominodos.

Regislro, por fim, que o onolise consignodo neste porecer se
oteve às queslões jur'rdicos observodos no instruçõo processuol e no editol, com
seus onexos, nos termos do ori. 10, § 1o, do Lei n" 10.480/2002, clc o porógrofo
único do ort.38 do Lei n" 8.óóó193. Nôo se incluem no ômbito de onólise deste
Procurodor os elementos técnicos pertinenles oo certome, como oqueles de
ordem finonceiro ou orçomenlório, cujo exotidôo deveró ser verificodo pelos
selores responsóveis e outoridodes competenles do Prefeiiuro Municipol de
Itoilubo.

É o porecer, sub censuro.

Itoilubo - PA, 02 de julho de 2019.

Diego Cojodo Nevês
Procurodor Gerol do Município
Decrelo Munlclpol n' OO3/2O17
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