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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ
Prefeituro Municipol de lloituba

II . OBJETO DE ANÁIISE

Cumpre ocloror que o onólise nesle porecer se restringe o
verificoçôo dos requisitos fo'mois poro deflogroçôo do processo odministrotivo
licitotório bem como do oprecioçôo do minuto de editol e seus onexos. Destoco-
se que o onólise seró restriio oos ponÍos jurídicos, es'tondo excluídos quoisquer
ospectos técnicos, econômicos e/ou discricionórios.

III - PARECER

O ortigo 37, inciso XXI do Constituiçõo Federol determino que os
obros, serviços, compros e olienoçôes do AdministroçÔo PÚblico serôo precedidos
de liciloçõo público que ossegure iguoldode de condições o todos os

concorrentes, ressolvodos os cosos especificodos no legisloçôo.

A licitoçôo configuro procedimento odminislrotivo medionte o
quol o AdministroÇôo Público seleciono o proposto mois vontojoso,
corocterizondo-se como olo odministrotivo formol, proticodo pelo Geslor PÚblico,
devendo ser processodo em estrito conformidode com os princípios
eslobelecidos no Constituiçõo Federol no legisloçõo infroconstitucionol.

No que se refere o modolidode licilotório oro em onólise, vole
ocloror que o Lei 10.520/2002 dispõe que pregôo é o modolidode de liciloçõo
destinodo ô oquisiçõo de bens e serviços comuns, sendo esles considerodos,
poro os fins e efeitos desto Lei, como oqueles cujos podrões de desempenho e
quolidode possom ser objelivomente definidos pelo editol, por meio de
especiÍicoçôes usuois (ort. 1". porogrofo Único).

O exome prévio do editol tem índole iurídico-formol e consisle, vio
de regro, em verificor nos oulos, no estodo em que se enconlro o procedimenlo
licitolório, os seguintes elementos:

o) outuoÇõo, prolocolo e numeroÇõo;
b) justiÍicotivo do controtoçôo;
c) termo de referêncio, devidomente outorizodo pelo ouioridode

competente. contendo o objelo, o crilério de oceitoÇõo do obielo, orçomenlo
delolhodo poro ovolioçÕo de custos, definiçõo dos mélodos, estrolégio de
suprimento, cronogromo físicojinonceiro, deveres do conlrolodo e controtonte,
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REPUBLICA FEDERAÍIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
Prefeituro Municipol de l'loitubo

procedlmenlos de fiscolizoçõo e gerenciomento; prozo de execuçõo e goronlio
e sonçóes pelo inodimplemenlo;

d) indlcoçõo do recurso orçomenlório poro cobrir o despeso;
e) oto de designoçõo do comissõo;
f) edilol numerodo em ordem seriol onuol;
g) se preômbulo do editol coniém o nome do reporliçôo

interessodo e de seu setor;
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 edilol mencionondo que o liciloçôo seró regido

pelo legisloçôo perlinenie;
j) preÔmbulo do editol onotondo o locol, dio e horo poro

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

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

controto ou retirodo dos inslrumenlos;
m) indicoçôo do prozo poro execuçõo do controto ou entrego

do objelo;
n) indicoçõo dos sonçôes poro o coso de inodimplemenlo;
o) indicoçôo do locol onde poderó ser exominodo e odquirido o

projelo bósico, e se hó projeÍo execuiivo disponível no doto do publicoÇõo do
editol e o locol cnde poderó ser exominodo e odquirido (p/obros e serviços);

p) indicoÇôo dos condiçôes poro porticipoçôo do licitoçõo;
q) indicoçõo do formo de opresenloçôo dos propostos;

r) indicoçôo do critério poro julgomenlo, com disposições cloros e
porômetros objeiivos; indicoçõo dos locois, horórios e códigos de ocesso poro

fornecimento de informoções sobre o licitoçôo oos interessodos;
s) indicoÇÔo dos critérios de oceilobilidode dos preços unilório e

globol e indicoçôo dos condições de pogomenlo.

No que respeiÍo à minuto controtuol, incumbe oo porecisto

pesquisor o conformidode dos seguinles itens:
o) condições poro suo execuçôo, expressos em clousulos que

definom os direitos, obrigoções e responsobilidodes dos portes, em conÍormidode
com os lermos do licitoçõo e do proposto o que se vinculom, eslobelecidos com

clorezo e precisõo;
b) registro dos clóusulos necessórios:
I - o objeto e seus elemenlos coroclerísticos;
ll - o regime de execuçôo ou o formo de fornecimenlo;
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lll - o preço e os condiÇôes de pogomento' os crilérios' dolo-bose

e periodicidode do reojustomento de preços' os critérios de otuolizoçÕo

monetório entre o ooto ão ààimplemenlo dos obrigoções e o do efetivo

pogomenio;
lv - os prozos de iníclo de eiopos de execuçõo' de conclusõo' de

enkego, de observoçdo e de recebimento definilivo' conforme o coso;

v - o creoitã peio á'oi toutr.o o despeso' com o indicoçÔo do

clossificoçõo funcionol progromóÍico e do cotegorio econômico;
Vl - os gorántios oferecidos poro osseguror suo pleno execuçoo'

quondo exigidos;
Vll.osdireitoseosresponsobilidodesdosportes,ospenolidodes

cobíveis e os volores dos mulios;
Vlll - os cosos de rescisõo;
tX - o reconnecimenio dos direilos do Administroçôo' em coso de

rescisÕo odminislrotivo previsto no otl'77 desto Lei;

x - os conOiãOes àe imporloçôo' o dolo e o toxo de cômbio poro

conversõo, quondo for o coso;
XI - o vinculoÇôo oo editol de licitoÇõo ou oo lermo que o

dispensou ou o inexigiu, oo convite e o proposlo do licilonte vencedor;

xll - o r.óiiroiao oplicóvel à execuçôo do controto e

especiolmente oos cosos omissos:
xrrr - o oúiióoiôo do controtodo de monter' duronte lodo o

execuçôo do coniroto, Jm' compotibilidode- com os obrigoções por ele

ossumidos, lodos os conJiço.t de hobilitoçôo e quolificoçõo exigidos no

liciloçôo:
XIV - clousulo que declore competente o foro do sede do

Administroçõo poro olrimlrãuilq-uer questao controtuol' solvo o disposio no § óo

do ort. 32 do Lei n. 8.ó661931

XV - A duãçõo dos conkolos odstrito à vigêncio dosrespectivos

créditos orçomentorios, t;ã;td"t os hipóteses previstos no orl' 57 do Lei n'

8.666193.

Considerondo que o editol seguiu todos os coutelos

recomendodos peto Lei ió.siotzwi,com opticoçÕo i,bsidlorio do Lei 8.óóó193;

Considerondo que o procedimento nôo opresento ineguloridodes

que possom moculor " ;;;t";;; i" : Ti.'.,':io editol sesue os preceilos

legois que regem o rno,.r,io, ooino pelo prosseguimenlo do processo licilotório em

seus ulleriores olos.
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Registro, por fim, que o onólise consignodo neste porecer se

oteve às queslões jur'rdicos observodos no instruçõo processuol e no edilol, com

seus onexos, nos iermos do ort. 10, § 1", do Lei n' 1 0.480/2002, clc o porógrofo

único do ort. 38 do Lei n. 8.óóó193. Nõo se incluem no ômblto de onólise desle

Procurodor os elementos técnicos pertinenles oo cerlome, como oqueles de

ordem finonceiro ou orçomenlório, cujo exoÍidõo deveró ser verificodo pelos

setores responsóveis e ouioridodes competentes do Prefeiluro Municipol de

Itoitubo.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ
Prefeiluro Municipol de lloilubo

Seguem choncelodos os minulos do Edilol e Controto oro

exominodos.

É o porecer, sub censuro.

Itoitubo - PA, 30 de selembro de 20]9.

ATEMISTOKHLES A. DE SOUSA

PROCURADOR JURíDICO MUNICIPAT
oAB/PA N" 9964
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