
I - RELATóRIO

Submete-se a apreciação o presente processo relativo, ao

procedimentolicitatório.t.-oddid"dePregáoPresencialregistradosobo-""- 
OiOIZOTZ, cuJo ObJCtO é A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E

MATERíAIS PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO

HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAITUBA CONFORME PROPOSTA N"

11291.166000/1190-0l,conformeespecificaçôesdoTermodeReferência-
Anexo I do Eaiial, atendendo ao disposto na Lei n" lO'52O l2OO2'

Consta no presente certame: OÍIcio/PROPLAN/SEMSA n"

l8ll2Ol9; MEMO/SEMSA n" 74212019; solicitaçáo de despesa; Proposta

de ' Aquisiçáo de Equipamento/ Material Permanente sob o n"

11291.i66ob0 lllgo - bt; oeclaraçáo de Adequação orçamentária .e
Financeira; Portaria GAB/ PMI rt" OO12 I 2Ol9; despacho da autoridade

informando a existência de crédito orçamentário; despacho autorizando- a

aberturadoprocedimentolicitatório;autuaçáodoprocessolicitatório;
ã;;p;"ho de àcaminhamento dos autos à assessoria jurídica para análise

" 
pi....; minuta do edital e aÍlexos, bem como, minuta do contrato'

Ficou estabelecido no edital o menor preço por item como

critério de julgamento, atendendo ao que dispõe o art' 45 d'a Lei 8'666193'
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PARECER JUÚDICO/2O 19/ DICOM
PROCESSO LICITATóRro N" - o68/2O19-PP

OBJETO . AQUISIçÃO DE EQTIIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTE PARA SUPRIR AS I{DCESSIDADES DO HOSPITAL

MUI{ICIPAI DE ITNTUBA, CONFORME PROPOSTA N"
1 1291. 166000/ 1 19O-O 1.

ASSUNTO - MINUTA DE EDITAL E CONTRÂTO.

O presente processo consta o edital indicando as exigências

constantes do ar[. +O d.a:lei8.666l93clcatt.4" da Lei lO'52O l2OO2, bern

como a documentação que os interessados deverão apresentar paÍa serem

considerados habilitados.

Relatado o pleito passarnos ao Parecr'-

l's"tuvoo- c'p.,or r.. *@
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II - OBJETO DE ANALISE

Cumpre aclarar que a alalise neste paÍecer se restringe a
verificaçáo dos requisitos formais para deflagraçáo do processo
administrativo licitatório bem como da apreciaçáo da minuta de edital e seus
aÍrexos. Destaca-se que a aná{ise será restrita aos pontos jurídicos, estando
excluídos quaisquer aspectos técnicos, econômicos e/ou discricioná,Íios.

III - PARECER

A licitação conÍigura procedimento administrativo mediante o
qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa,
caracterizando-se como ato administrativo formal, praticado pelo Gestor
Público, devendo ser processado em estrita conformidade com os princípios
estabelecidos na Constituiçáo Federal na iegisiaÇáo infraconstitucional.

No que se refere a modalidade licitatória ora em alálise, vale
aclarar que a Lei lO.52O 12002 dispõe que pregáo é a modalidade de licitação
destinada à aquisição de bens e serviços comuns, sendo estes considerados,
pâra os fins e efeitos desta Lei, como aqueles cujos padrões de desempenho
e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais (art. 1", paragrafo único).

O exame prévio do edital tem índole jurídico-formai e
consiste, via de regra, em verificar nos autos, no estado em que se encontra
o procedimento licitatório, os seguintes elementos:

a) autuação, protocolo e numeraçáo;
b) justificativa da contratação;
c) termo de referência, devidamente autorizado pela

autoridade competente, contendo o objeto, o critério de aceitação do objeto,
orçamento detalhado para avaliaçâo de custos, definiçáo dos métodos,
estratégia de suprimento, cronograrna fisico-Íinanceiro, deveres d
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O artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal determina que
as obras, serviços, compras e alienações da Administração Pública serão
precedidas de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos
os concorrentes, ressalvados os casos especificados na legislaçáo.



Mffi

contratadoecontratante,procedimentosdeÍiscalizâÇáoegerenciamento;
Drazo de execuÇáo e garantia e sanções peto inadimplemento;
Prd'u !N '^""ãii"ár:ãóao..".,i"o oiçamentário para cobrir a despesa;

e) ato de designaçâo da comrssao; 
.

ff edital numáado em ordem serial anual;

91 ". 
ptta;úJã do edital contém o nome da repartiçáo

interessada e de seu setor;
h) preârnbio do edital indicando a modalidade e o tipo da

licitacáo, bem como o regime de execução (p/.obras e serviços);
rrLrlavqv' """' 

í p.."-bíi;- J" edital"mencionando que a licitaçáo será

regida pela legislaçáo pertinente;
jt preamuuiã ão edital anotando o loca'l' dia e hora para

recebimento dás envelopes de documentação e proposta' bem como para o

inÍcio de abertura dos envelopes; -. . -
1) indicaçao-ãã ótto da licitaçáo' em descriçáo sucinta e

clara; 
m) indicaçáo do prazo e as condições para a assinatura do

contrato ou retirada dos instrumentos;
n) indicaçáo do ptazo para execuÇão do contrato ou entregâ

do objeto;
o) indicaçáo das salções para o caso de inadimplemento;

p) nai"tçâã ãã rt"i-t"aà poderá ser examinado e adquirido

o projeto básico, . "" 
r't?"tJ:ãããt"ii"ti t"lonível 

na data da publicação

doedita-Ieoloca.londepoderáserexamlnacloeadquirido(p/obrase
serviços);

q) indÍcaçáo das condiçôes para pâÍticipaçáo da licitação;

r) indicaçáá da forma de apresentacào das propostas;

s1 inaicalo ãá-"t11etit para iutgàmento' com disposições

claras e parármetros "bÉ;';; 
i"àj""iaãã"""loca:s' horários'e códigos de

acesso pâra ro*."irntt'iããt informaçàes sobre a licitaçào aos interessados;

t1 indicaçáo àos critériãs de aceitabilidade dos preços unttano

e global e indicaçáo das condições de pagamento'

No que respeita à minuta contratual' incumbe ao parecista

pesquisar a conformidade dos seguintes itens:

a) condições para sua execuçào' expressas em cláusulas

defrnam os direitos, 
'obrigaçoes e responsabilidades das partes'

conformidade com os a..rno? à" licitaçáo à da proposta a que se vincul

estabelecidas com clareza e precisáo;

REPÚBLICA FEDÉRATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PrefeituÍa MuniciPal de ltaituba

que
em

Rodoúa Transamaánicâ c/ Rua Décimâ, V"' g;fu§nlgu"io Municipal - R€Lâ vista - cEP :68 180- \a4



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeiturã Municipal de ltaituba

b) registro das cláusulas necessárias:

I - o objeto e seus elementos característicos;
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-

base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização
monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo
pagamento;

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusáo,
de entrega, de observação e de recebimento defrnitivo, conforme o caso;

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicaçáo da
classificação funciona-l programática e da categoria econômica;

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena
execução, quando exigidas;

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as
penalidades cabiveis e os va-lores das multas;

VIII - os casos de rescisão;
IX - o reconhecimento dos direitos da Administraçáo, em caso

de rescisáo administrativa prevista no a.rt. 77 desta Lei;
X - as condições de importaçáo, a data e a taxa de câmbio

para conversão, quando for o caso;
XI - a vinculação ao edital de licitaçáo ou ao termo que a

dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
XII - a legislaçáo aplicável à execução do contrato e

especialmente aos casos omissos;
XIII - a obrigaçáo do contratado de manter, durante toda a

execuçáo do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificaçáo eígidas na
licitação;

XIV - cláusula que declare competente o foro da sede da
Administraçâo para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto
no § 6o do art. 32 da Lei n. 8.666193;

XV - A duraçáo dos contratos adstrita à úgência dos
respectivos créditos orçamentários, ressalvadas as hipóteses previstas no
art. 57 da Lei n. 8.666/93.

Considerando que o edital seguiu todas as cautelas
recomendadas pela Lei
8.666/93;

1O.52O l2OO2, com aplicação subsidiária da
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consideranclo que. . p.I:TlY:tt:^ffi",J5:'::Lt;

'"Tffi 'f i?3:."-::'.'-Xlt't-tü"'":"Ítr';#Éd;;;;c"imento
à"."d;"'Jltcitatoriã em seu s ulte riore s atos'

Seguem chanceladas as minutas do Edital e Contrato ora

examinadas.

Registro' por fim' que a anáüise::l=::Tâ1?*i;|'.'fl'ãLi:

::'r'r:§x!!i:{.::,':#iii.",n[iH,dffrr]i:il:l%à:t:f+
parágrafo único do *l'j?:" *;.;;;" iécnicos- Dertinentes ao certarne'

ànálise deste Procuradot

como aqueles de ordem ;;;:':t;;;;; orçamentá'ria' cuja exatidão devera

eêr veriflcada ptro" "ttt'Ã'iãpon"auti" 
e autoridade competente da

ã.f.i,tl" MunitiPal de ltaituba'

É o parecer,

ITAITUBA - PA,

PROCURADOR JURÍD

sub cen a

ro de 2019.
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