
PARECER J U RíDICO/2020lDICOM

PREGÃO PRESENCTAT N" - 0712020-PP.

PROCESSO ADMtNISTRATIVO N" 09/2020.

NHA, OXIGÊNIO MEDICINAL EOBJETO - AAU§IÇAO DE RECARGA DE GAS DE COZ
DE SOLDA, VASILHAMES DOMESTICOS, CILINDROS E PRODUTOS DIVERSOS PARA
SUPRIR A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS, FUNDOS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL,
EDUCAÇÃO E MUNICíPIO DE ITAITUBA.

ASSUNTO - MINUTA DE EDIIAL E CON]RAIO.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeituro Municipol de lloiiubo

I- RETATóRIO

Submete-se o oprecioÇôo o presente processo relolivo oo
procedimento liciÍotório no modolidode Pregôo Presenciol registrodo sob o no

07 12020, cujo objeio consisle no oquisiçõo de recorgo de gÓs de cozinho,
oxigênio medicinol e de soldo, vosilhomes doméslicos, cilindros e produtos

diversos poro suprir o necessidode dos Secretorios, Fundos de SoÚde, Assistêncio

Sociol, EducoçÕo e Município de ltoltubo, conforme especificoçôes do Termo de
Referêncio - Anexo ldo Editol, otendendo oo disposto no Lei no 10.52012002.

Consto no presenle cerlome: solicitoçõo de despeso poro
oquisiçôo de recorgo de gós de cozinho, oxigênio mediclnol e de soldo,
vosilhomes domésticos, cilindros e produlos diversos poro suprir o necessidode dos

Secrelorios, Fundos de Soúde, Assistêncio Sociol, Educoçôo e Município de
Itoi'tubo; justificotivo do Secrelórío Municipol de AdminislroçÕo, do Secretório
Municipoi de EducoçÕo, do Secretório Municipol de SoÚde, do Secrelório
Municipol de Assis'têncio Sociol; despocho do Prefeito Municipol poro que o setor

competente providencie o pesquiso de preço e informe o exisÍêncio de recursos

orÇomentórios; cotoÇõo de preÇos; despocho do deporlomento de
contobilidode informondo o dotoÇõo orçomenlório disponível poro olender o

demondo; decloroçõo de odequoÇôo orçomentÓrio e f inonceiro; Portorio

GAB/PMI n" o0C,4/2O20: outorizoçõo de oberluro de processo licitolorio; outuoçÕo

do processo licitolório; despocho de encominhomento dos outos à ossessorio

jurídico poro onólise e porecer; minuto do edilol e onexos, bem como' minuto do

conkolo.

Ficou estobelecido no editol o menor preÇo por iÍem

critério de julgomento, otendendo oo que dispõe o ort. 45 do Le.i 8.ó66193'
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O presente processo consto o edilol indicondo os exigênciosconstonles do ort. 40 do Lei 8.óóó193 c/c ai.4" do Lei 1O.S2O/20O2, bu,n ;;;;;documentoçõo que os interessodos deverôo opresenlor poro seremconsiderodos hobilitqdos.

Relotodo o pleilo possomos oo porecer.

II - OBJEÍO DE ANÁIISE

Cumpre ocloror gue o onólíse neste porecer se restringe overificoçõo dos requisitos formois poro defrogroçõo do processo odministiotivÀ
licilotório bem como do oprecioçôo do minutá dà editor e seus onexos. oestàco-
se que o onólise seró restrito oos ponlos jurídicos, estondo .r.lrà;; qr;;r;;;,
ospeclos técnicos, econômicos e/ou discricionórios.

III - PARECER

O orligo 32,.inciso XXI do Consliluiçõo Federol delermino que os
obros, serviços, compros e orienoções do Administróçõo púbrico serôo preceoidàide licitoçõo púbrico que ossegure iguordode de condições o todos os
concorrentes, ressolvodos os cosos especificodos no legisloçõo.

A licitoçÕo configuro procedimento odminislrotivo medionte oquol o AdministroÇôo público seleciono o proposto mois vonto.loso,
corocterizondo-se como oto odministrotivo formol. proticodo pelo Gestor puÉrÊo,
devendo ser processodo em esirito conformidode com os princípios
eslobelecidos no constituiçõo Federol no legisloçôo infroconstitucionol.

No que se refere o modolidode liciÍotório oro em onólise, vole
ocloror que o Lei t0.520/2002 dispôe que pregõo é o modolidode de licitoçôo
destinodo à oquisiçõo de bens ê serviÇos cómuns, sendo estes consideroáos,
poro os fins e efeitos desto Leí, como oqueres cujos podrôes de desempenho equolidode possom ser objetivomenie definidos pelo edilol, por meio de
especificoções usuois (ori. 1 ", porogrofo único).

O exome prévio do edíÍol iem Índole jurídicoJormol e consísle,
de regro, em verificor nos outos, no esiodo em que se enconiro o procedime
licilotório, os seguintes elemenlos:
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o) outuoçôo, protocolo e nu,meroçoo;

bi iustificotivo do controtoçõo;
c) termo otitl"tãÀtio' devidomenle outorizodo pelo outoridode

compelente, contendo o oO-:tio, o ttitério de oceilocôo do objeto' orÇomenÍo

detolhodo poro ovolioço;"ã;;ti;;' Jtlniçao dos metodos' estrotégio de

suorimento, cronogromo titltã-iinãÁã"iio' deveres do controlodo e controtonte'

orocedimentos de fiscolizoçõo e gerenciomento; prozo de execuÇõo e goronlio

e sonÇões Pelo inodimPlemento:
d) indicoçoã àã''ttu"o orçomenlório poro cobrir o despeso;

ei oÍo de'designoÇôo do comissõo;

f) editol numer-odo em ordem seriol onuol;

nt ,. o'"á'íà'Iã 
-àt-tãtàr contém o nome do reportiçõo

inleressodo e de seu setor; 
-^^^ri^rrâê c o tioo do

h) preômbulo do editol indicondo o modolidode e o tipo dc

licitoÇõo, bem como o ,.giÃL áe execuçõo {p/obros e serviÇos):

i) p,"amo'ioi;;áit"l ;t"tionondo que o licitoçõo sero regido

oelo legisloçõo perlinenle; ^ r^-^r .ri.! ê horo ooro
l) preÔmbulo do edilol onolondo o locol' dio e horo porc

Íecebimento dos enuetopãs"oJ OocumentoçÔo e proposÍq' bem como poro o

início de oberturo dos envelopes;
r<t inoicoção-ããio1"to oo licitoçôo' em descricÕo sucinto e cloro;

t1 inoicoçáá 
-áo 

p'o'o e os condições poro o ossinoturo do

controto ou reiirodo dos instrumenlos;
m) indicoçõo do prozo poro execuçõo do controto ou entrego

do objeto; 
n) indicoçõo dos sonçÕes poro o coso de inodimplemento;

ol inoitoçãllTrà1tl"t"ãt-pààeTo ser exominodo e odquirido o

projeto bósico, e se ho ódJ;t;;'iiuo oisponivet no doto do publicoçôo do

edilot e o locol onde 0""§á";;;;;i.]inoáo ã ooqrirido {p/obros e serviços);

p) inoicoçãã àos condições poro porticipoÇÕo do liciÍoçõo:

q) inolcoéãã ããiã""ã o" opresenlocôo dos proposlos;

11 inoicoçâãü"c'i"ità'iã pot";'rgomenlo' com disposiçôes cloros e

porômetros objetivos; ino]t""õã àot-rocols'-ú3ii1s e codigos de ocesso poro

fornecimento o. ,nror.oãããr'*or" o licitoÇôo oo-s interessodos;

't 
lnoicoãàJ oãit;úti;; dà oceitobilidode dos preços unrrorro e

globol e indicoÇáo dos condições de pogomento'
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Prefeituro MuniciPol de ltoitubo

ue respeiio Ô minuto coniroluol' incumbe oo porecisto

esquisor o conformidode dos seguintes itens:
oro suo execuÇoo, expressos em clóusulos qu

Noq
p

o CO ndições P
definom os direilos, obrigoçóes e responsobilidodes dos Portes, em conformidod
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeituro Municipol de ltoitubo

com os iermos do licitoçôo e do proposro o que se vincurom, estoberecidos com
clorezo e precisôo;

b) registro dos clóusulos necessórios:
I - o objeto e seus elementos coroclerísticos;
ll - o regime de execuçõo ou o formo de fornecimenlo;
lll - o preço e os condições de pogomenlo, os crítérios, doto_bosee periodicidode do reojustomento de preços, os critérios de otuorizoçôo

monetório entre o doto do odimpremenro dos obrigoções e o do efeirvo
pogomento;

lV - os prozos de início de etopos de execuçõo, de conclusôo, de
entrego, de observoçÕo e de recebímenio definitivo, conforme o coso;

V - o crédito pelo quol correró o despeso, com o indlcoçõo do
clossificoçÕo funcionol progromólico e do colegorio econômico;

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

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

Vlll - os cosos de rescisÕo;
lX - o reconhecimenlo dos direilos do Adminislroçõo, em coso de

rescisôo odministrotivo previslo no orl.77 desto Lei;
X - os condições de imporloÇôo, o doto e o toxo de cômbío poÍo

conversÕo, quondo for o coso;
Xl - o vinculoÇÕo oo editol de licitoçõo ou oo termo que o

dispensou ou o inexigiu, oo conviie e à proposÍo do licitonte vencedor;
Xll - o legisloçõo oplÍcóvel ô execuçôo do controlo e

especiolmenle oos cosos omissos;
Xlll - o obrigoçõo do conlrotodo de monter, duronte todo o

execuçôo do controto, em compolibilidode com os obrigoções por ele
ossumidos, lodos os condições de hobilitoçõo e quolificoçõo exigidos no
liciloçõo;

XIV - clóusulo que declore compelenle o foro do sede do
Adminislroçôo poro dirimir quolquer questõo conlrotuol, solvo o disposlo no s óo
do orl. 32 do Lei n. 8.666/93;

XV - A duroÇÕo dos controtos odsÍrito à vigêncio dos respectivos
crédilos orçomentórios, ressolvodos os hipóteses previstos no ort. 57 do Lei n.
8.666193.

Considerondo que o edilol seguíu lodos os cqu
recomendodos pelo Lei 10.520/2002, com oplicoÇõo subsidiório do Lei 8.óóól
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeiluro Municipol de ltoitubo

Considerondo que o procedimenÍo nõo opresento irreguloridodes
que possom moculor o certome e que o minuto do editol segue os preceiios
legois que regem o motério, opino pelo prosseguimento do processo lícitolório em
seus ulteriores otos.

Seguem choncelodos os minutos do Editol e Coniroto oro
exominodos

Registro, por fim, que o onólise consignodo nesie porecer se

oteve às questões jurÍdicos observodos no instruÇõo processuol e no edilol, com
seus onexos, nos Íermos do ort. 10, § 1o, do Lei n" 10.480/2002, clc o porógrofo
único do ort. 38 do Lei n" 8.óóó193. Nõo se íncluem no ômbilo de onólise deste
Procurodor os elementos técnicos pertinenles oo certome, como oqueles de
ordem finonceiro ou orçomentório, cujo exotidõo deveró ser verificodo pelos
selores responsoveis e ouloridodes competenles do Prefeituro Municipol de
Itoilu bo.

É o porecer, sub censuro

Itoitubo - PA, I I de fevereiro de 2420

ATEMIST DE SOUSA
PROCURA O MUNICIPAL
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