
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

Relotodo o pleito possomos oo Porecer.

I- RELATóRIO

" Submete-se o oprecioçôo o presenie processo relotivo oo
procedimento licitolório no modolidode Pregôo Presenciol registrodo sob o n'
ô6O/ZOty, cu1o objeto consisie no oquisiçõo de gêneros olimeniícios poro oÍender
o Progromo Nocionol de AlimenioçÔo Escolor (PNAE), do Fundo Municipol de
roucoçoo de ltoitubo/PA, conforme especificoções do Termo de Referêncio -
Anexo I do EdiÍol, otendendo oo disposlo no Lei no 10.52O/2OO2.

Conslo no presenle certome: Memo. no O8Ol2Olg, justificotivo;

solicitoçõo de despeso poro oquisiçõo de gêneros olimentícios poro qtender o
progromo Nocionol de Alimenloçõo Escolor (PNAE) do Fundo Municipol de
Edúoçôo de lioitubo/pA; Termo de Referêncio - olimenloçõo escolor 2020

(reloçôo dos gêneros olimentícios, devidomente ossinodos pelo nutricionislo

àionéo Cordeiro Moroes), despocho do Secreiório Municipol de Educoçõo poro
qúe o seior competenÍe providencie o pesquiso de preço e informe o exislêncio

de recursos orçomentórios; cotoçÕo de preços; mopo de coloçõo de preços;

resumo de coioçôo de preços, despocho do deportomento de conlobilidode
informondo o d-otoçoo oçomentório disponível poro oiender o demondo;
decloroçõo de odequoçõo orçomenlório e. finonceiro; Portorio GAB/PMI n"

96lZl2Oíg outorizoçõo de oberturo de processo licilolório; ouiuoçõo do processo

licitoiório; despocho de encominhomento dos ouios ô ossessorio jurídico poro

onólise e porecer; minuto do ediiol e onexos, bem como, minuio do coniroto'

Ficou estobelecido no editol o menor preço por item como
critério de julgomenlo, oÍendendo oo que dispõe o ort. 45 do Lei 8'óóó193'

O presente processo conslo o editol indicondo os exigêncios

cónsiontes do ort. 40 do Lei 8.óóó193 c/c ort. 40 do Lei 10.52012002, bem como o

documenloçõo que os inleressodos deverôo opresentor poro serem

considerodos hobililodos.
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II-- OBJETO DE ANÁIISE

Cumpre ocloror que o onólise neste porecer se restringe o
verificoçôo dos requisitos formois poro deflogroçôo do processo odministrolivo

licitotóriô bem como do oprecioçôo do minuto de ediiol e seus onexos. Desloco-

se que o onólise seró restrilo oos pontos iurídicos, esiondo excluídos quoisquer

ospectos técnicos, econômicos e/ou discricionórios.

III - PARECER

O ortigo 37, inciso XXI do Constituiçõo Federol delermino que os

obros, serviços, compros e olienoções do Adminisiroçôo PÚblico serôo precedidos

dê licitoçóo pÚblico que ossegure iguoldode de condições o todos os

conconentes, ressolvodos os cosos especificodos no legisloçôo.

A licitoçôo configuro procedimenio odministroiivo medionte o
quol o Administroçõo PÚblico seleciono o proposto mois vontoloso,

corocterizondo-se como oio odminisirotivo formol, prolicodo pelo Gestor PÚblico,

devendo ser processodo em estrito conformidode com os princípios

estobelecidos no Constituiçõo Federol no legisloçõo infroconstilucionol.

, No que se refere o modolidode licitolório oro em onÓlise, vole

ocloror que o Lei 10.520/2002 dispõe que pregôo é o modolidode de licitoçôo
destinodo à oquisiçôo de bens e serviços comuns, sendo esles considerodos,
porq os fins e efeitos desto Lei, como oqueles cujos podrões de desempenho e
quolidode possom ser objetivomente definidos pelo editol, por meio de
especificoções usuois (ort. lo, porogrofo Único).

O exome prévio do editol tem índole jurídico{ormol e consisle, vio

de regro, em verificor nos outos, no estodo em que se enconiro o procedimento
licilotório, os seguinies elementos:

o) outuoçõo, Prolocolo e numeroçõo;
b) justificoiivo do conlrotoçÕo;
c) lermo de referêncio, devidomenie outorizodo pelo outoridode

compélente, contendo o obielo, o critério de oceitoçôo do objeto, orçomenio
detoihodo poro ovolioçõo de cuslos, definiçõo dos métodos, estroiégio de

suprimenio, cronogromo Íísico.finonceiro, deveres do conkotodo e conlrolonte,
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olocedimentos de fiscolizoçôo e gerenciomento; prozo de execuçõo e gorontio

ã sonçôes Pelo inodimPlemenlo;
o) inoicoçoã iã''"tu"o orçomenlório poro cobrir o despeso;

.í àto oe-attignoçõo do gomissÇ11;--,

f) editol numelodo em ordem seriol onuol:

- st ," p.."áXJ'liã oà""ãitr- tãnr",.n o nome do reportiçõo

interessodo " 
o?i?|.1?i{;ulo 

do editol indicondo o modolidode e o iipo do

licitocõo, bem como o 'tg';-" 
Jã "'"t'çao 

(p/obros e servicos);
' 

i) p'"ôrnb'io"d;"tã"'ürn:"*iàn"noo que o licitoçõo seró regido

pero resisroçõo 
r"3'..:il1?,. do ed*or q!?r-T1.^:]:::,, s: :"1'JiJ;':

recebimento do, tnuttopãs-oã-ootumentoçôo e proposto' bem como poro o

início de oberruÍo 
fl:t "ffi"5::bieio dori'i!"!!3:i11it'^i'.:t-^':'.'fl:,'r,.:"!:'

r) inoicoçáã-Jo--pt'o t os condições poro o ossinoturo do

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

do obieto; 
n) indicoçôo dos sonçÕes poro o coso de inodimplemenlo;

o1 inoicoçããããül"I ""ê 
pooero ser exominodo e odquirido o

proieto bósico, e se ho ü;#à"àil"t aitot"i"tl no doto do publicoçôo do

editol e o tocol onde pooárá i.r exominodo e odquirido (p/obros e serviços);

p) inoicoçãó àãs condições poro porticipoçõo do licitoçoo;

qt inoicoéãã;ãl;;t àe opresentocõo dos proposlos;

- rt inoicoçâãà""iiàtã Éá'ü'igornunto' com disposições cloros e

oorômetros objelivos; i"d;oçd àos tocols' nórório-s e códigos de ocesso poro

iJ"ãài"l".t"ã1" into'mofães tobre o liciloçõo oos inleressodos;

. s) lnOicodao Oos critérios de oceiiobilidode dos preços uniiório e

globol e indicoçáo dos condições de pogomento'

No que respeito à minulo controiuol' incumbe oo porecisio

pãsquisor o conformidode dos seguintes itens:

o) condições poro suo exe-cuçõo' êxoressos em clóusulos que

definom os dteilos, .b'is:;;ti;;'ôtntãoliooãts doi oorles' em conrormidode

com os termos ao ficitoçãJ e do proposio o que se vinculom' esÍobelecidos com

clorezo e Precisôo;':'*- - - - - 
o) regis'tro dos clóusulos necessórios: . ,

t - o õojeto e seus elementos corocterísticos;

rl - o regime dã 
""ãt'çao 

ou o formo de fornecimento;
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lll - o pÍeço e os condições de pogomenio' os critérios' doto-bo-se

e periodicidodá do reojusiomento de preços' os critérios de oluolizoçôo

monelório entre o ooto ão àãi.plemenlo dos obrigoções e o do efetivo

p§gomento;
lV - os prozos de início de eiopos de execuçôo' de conclusôo' de

enlrego, de observoçõo e de recebimenio definilivo' conforme o coso;

v - o créoiãpáo ã'ol to'eta o despeso' com o indicoçõo do

clossificoçôo funcionol progromólico e do colegorio 
-econômico;

VI - os gorániios oferecidos poro osseguror suo pleno execuçõo'

quondo t*'n'ooii,, 
_ os direitos e os responsobilidodes dos portes, os penolidodes

cobíveis e os volores dos mulios;
Vlll - os cosos de rescisôo;

rx - o,..o'.l-n"iJ.Lnú áos direiios do Administroçõo, em coso de

rescisõo odminisirotivo previsto no orl'77 desto.Lei;

x - os conaifoes àe importoçõô' o doto e o loxo de cômbio poro

conversôo, quondo for o coso;
Xl - o vincutoçao oo editol de liciloçõo ou oo .termo 

que o

dispensou ou o inexigiu, oo convite e à proposto do liciionte vencedor;

Xll - o teãlíoçOo oplicóvel à execuçõo do coniroto e

especiolmente oos cosos omissos;
xfrf - o ooiigàião do controtodo de monier' duronte lodo o

execuçôo do controto, eí' compoiibilidode com os obrigoçÔes por ele

ossumidos, lodos os conãiçOes de hobilitoçõo e quolificoçôo exigidos no

licitoÇõo;
XIV - clousulo que declore competente o foro do sede do

Administroçôo poro Oirimirãuolquer quesiOo controluol' solvo o disposlo no § óo

do ort. 32 do Lei n' B.óóól93;
XV - n duãçoo dos controtos odstrito à vigêncio doslespectivos

crédiios orçomeniórios, iÀãJ""oã tt hipoteses previstos no ort' 57 do Lei n'

8:666te3.

Considerondo que o ediiol seguiu todos os couielos

recomendodos pelo Lei lói.iiotzüi'com oplicoçÕo íotidiótio oo 1"; 6'5óól93;

Considerondo que o procedimento nôo opresento ineguloridodes

que possom moculor o...,úÃã " ã'" o minuJo do edilol segue os preceitos

legois que regem o r.nor.no, üin-o Éeto protsegulmento do processo licilolório em

seus ulteriores otos.
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Seguem choncelodos os minulos do Editol e ContÍolo oÍo

exominodos.

Regisko, Por fim, que o onólise consignodo nesle Porecer se

oieve às questões iur'rdicos observodos no instruçôo Processuol e no ediiol, com

seus onexos, nos termos do ort. 10, § 1", do Lei n" 10.480 l2OO2, clc o Porógrofo

único do ort.38 do Lei n'8.óóó193' Nôo se incluem no ômbito de onólise deste

Pr"gcu rodor os elementos técnicos PerÍinentes oo ceriome, como oqueles de

ordem finonceiro ou orçomentório, cujo exolidõo deveró ser verificodo Pelos

selores responsóveis e ouioridodes competenles do Prefeiiuro MuniciPol de

Itoiiubo.

É o porecer, sub censu

04 de dezembro de 2019.

Di
lcípio

n 12017
PÍoc
Dec
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