
o",LL
z'

oÉ

(J

RubÍica

REPú BLtcA FEDERATTVA Do BRAstL
EsrADo Do pARÁ

Prefeitura Municipal de ltâituba

I- REI.ATORIO

Submele-se o oprecioÇÕo o presente pÍocesso relotivo oo procedimenlo
licilotório no modolidode PregÕo Presenciol regis'lrodo sob o n" 021/201? - pp, cujo obieto é
O AAUISIÇÃO DE MATERIAL PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS
Do FUNDo MUNlctpAL DE EDUCAÇÀo Do MuNtCípto DE tTAtTUBA conforme especificoçÕes
do Termo de Referêncio - Anexo I do Editol, olendendo oo disposto no Lei n. lO.52Ol2OO2.

Consto no presente cerlome: soliciloçôo de despesos; JusliÍicotivo;
plonilhos de quontitolivo, despocho do ouloridode poro que o selor compeÍente
providencie o pesquiso de preço e inÍorme o existência de recursos orçomenlóíos;
SoliciÍoçÕo de coloçÕes de preço; Mopo de coloçÕo de preÇo; despocho do
deportomenlo de conlobilidode informondo o dotoçÕo orçomentório disponÍvel poro
olender o demonda; AutorizoçÕo; Decloroçôo de odequoçôo oÍçomentório e finonceiro;
PORTARIA GAB/PMl N' 0012/2019; outorizoçÕo de oberluro de processo licitotório;
ou'tuoçoo do processo licilo'lório; despocho de encominhomenlo dos outos à ossessorio
jurídico poro onólise e porecer; minuto do editol e onexos, bem como, minuto do controto.

Ficou eslobelecido no edilol o menor preço por item como critério de
julgomenlo, otendendo oo que dispÕe o orl. 45 do Lei 8.6661?3.

O presenle processo consto o edilol indicondo os exigêncios constonles
do ort. 40 do Lei 8.óóó193 clc att. 4' do Lei 10.520/2002, bem como o documentoçÕo que
os inleressodos deveroo opresenlor poro serem considerodos hobilitodos.

Relolodo o pleito possomos oo Porecer

II . OBJETO DE ANÁIISE

Cumpre ocloror que o onólise neste porecer se restringe o verificoçõo dos
requisitos formois poro deflogroçôo do processo odminisirotivo licitotório bem como do
oprecioçÕo do minuto de editol e seus onexos. Desloco-se que o onólise seró restrito oos
pontos jurídicos, estondo excluÍdos quoisqueÍ ospeclos técnicos, econômicos e/ou
discricionórios.

III- PAREC E R

PAREC ER J U RíDtCO/pMt/DtCOM/20',I 9

PROCESSO r.rctrATóRtO N" - O3ól2Ol9.pp
PROCESSO ADM. - No 050/2019
oBJETO - AOUTSIÇÃ O DE MATERIAL PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS PARA ATENDER AS
DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DO MUNICíPIO DE ITAITUBA.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura M unicipal de ltaituba

O orligo 37, inciso XXI do ConstituiÇÕo Federol delermino que os obros,
serviços, compros e olienoçÕes do AdminislroçÕo Público serõo precedidos de liciloçÕo
público que qssegure iguoldode de condiçÕes o todos os concorrentes, ressolvodos os
cosos especiÍicodos no IegisloÇÕo.

A licitoÇÕo configuro procedimento odministrolivo medionte o quol o
AdministroçÕo Público seleciono o proposto mois vontojoso, coroclerizondo-se como oto
odministrolivo Íormol, proticodo pelo Gestor Público, devendo ser processodo em eslrito
conformidode com os princÍpios eslobelecidos no Constituiçôo Federol no legisloçôo
inf rocons'lilucionol.

No que se reÍere o modolidode lici'lotório oÍo em onólise, vole ocloror que
o Lei 10.520/2002 dispÕe que pregÕo é o modalidode de liciloçÕo destinodo o oquisiÇõo
de bens e serviÇos comuns, sendo estes considerados, poro os Íins e eÍeitos desto Lei, como
oqueles cujos podrões de desempenho e quolidode possom ser objetivomente definidos
pelo edltol, por meio de especificoções usuois (orl. 1", porogroÍo único).

O exome prévio do edilol lem índole jurídicoJormol e consiste, vio de
regro, em verificor nos oulos, no eslodo em que se enconlro o procedimento licilolório, os
seguintes elementos:

o) ouluoÇÕo, protocolo e numeroçÕo;
b) justificotivo do conlrotoçôo;
c) teÍmo de reÍerêncio, devidomenle outorizodo pelo ouloridode

competente, contendo o objeto, o cÍilerio de oceitoçôo do objeto, oÍçomenlo delolhodo
poro ovolioçÕo de custos, definiÇÕo dos metodos, eslrotégio de suprimento, cronogromo
Íísicojinonceiro, deveres do controtodo e controlonie. procedimenios de íiscolizoçÕo e
gerenciomento; prozo de execuÇÕo e gorontio e sonçÕes pelo inodimplemento;

d) indicoçôo do recurso orçomenlório poro cobrk o despeso;
e) oto de designoÇÕo do comissÕo;
Í) editol numerodo em ordem seriol onuol;
g) se preômbulo do editol contém o nome do reportiÇÕo inieressodo e

de seu setor;
h) preômbulo do editol indicondo o modolidode e o'tipo do liciioçõo,

bem como o regime de execuçôo (p/obros e serviços);
l) preômbulo do editol mencionondo quê o liciioçÕo seró regido pelo

leg,sloçÕo pertinente;
j) preômbulo do edilol onotondo o locol, dio e horo poro recebimenlo

dos envelopes de documentoçôo e proposlo, bem como poro o inÍcio de obêrluro dos
envelopes;

lJ indicoçÕo do objeto do liciloÇÕo, em descriÇôo sucin'to e cloro;
m) indicoÇÕo do prozo e os condiÇÕes poro o ossinoÍuro do conlrolo ou

retirodo dos inslrumentos:
n) indicoÇÕo do prozo poro execuÇÕo do conirolo ou entrego do objeto;
o) indicoÇôo dos sonções poro o coso de inodimplemênÍo;
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RE PU BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

p) indicoçÕo do locol onde poderó ser exominodo e odquirido o pro.ieto
bósico, e se hó projeto executlvo disponível no doto do publicoçÕo do edilol e o locolonde
poderó ser exominodo e odquirido (p/obros e serviços);

q) indicoçõo dos condiçÕes poro porticipoçôo do licitoÇÕo;
r) indicoçÕo do Íormo de opresenloçÕo dos proposlos;
s) indicoçÕo do crilério poro julgomento, com disposiçÕes cloros e

porômetros objetivos; indicoçôo dos locois, horóíios e códigos de ocesso poro
Íornecimento de inÍormoções sobre o licitoçÕo oos interessodos;

t) indicoÇõo dos critérios de oceitobílidode dos preÇos unitório e globol e
indicoçÕo dos condiçÕes de pogomenlo.

No que respeilo à minulo conlroluol, incumbe oo poÍecisto pesquisor o
conformidode dos seguintes itens:

o) condiÇÕes poro suo execuçÕo, expressos em clóusulos que definom os
direitos, obrigoçÕes e Íesponsobilidodes dos portes, em conformidode com os lermos do
llciloçÕo e do proposto o que se vinculom, estobelecidos com clqrezo e precisÕo;

b) regis'tro dos clóusulos necessórios:

| - o objeto e seus elementos corocterísticos;
ll - o regime de execuçõo ou o formo de fornecimento;
lll - o preço e os condiçÕes de pogÕmenio. os crilérios, doto_bose e

periodicidode do reojustomenlo de preços, os critérios de oÍuolizoçÕo monelório enlre o
doto do odimplemenlo dos obrlgoçÕes e o do efetivo pogomenlo;

lV - os prozos de início de e.fopos de execuçÕo, de conclusÕo, de enlrego,
de observoçÕo e de recebimento definilivo, conforme o coso;

V - o crédito pelo quol coreró o despeso, com o indicoçÕo do
clossificoçÕo funcionol progromótico e do cotegorio econômico;

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

VII - os direilos e os responsobilidodes dos pories, os penolidodes cobíveis
e os volores dos mulios;

Vlll - os cosos de rescisõo;
lX, o reconhecimenlo dos direitos do Administroçõo, em coso de rescisõo

odministrotivo previsto no ort. 77 desto Lei;
X - os condiçÕes de importoçÕo, o dolo e o loxo de cômbio poro

conversÕo, quondo Íor o coso;
Xt - o vinculoçÕo oo editol de liciloçôo ou oo termo que o dispensou ou

o inexigiu, oo convite e à proposto do licitonte vencedor;
Xll - o legisloçÕo oplicóvel à execuçôo do controio e especiolmente oos

cosos omissos;
Xlll - o obrigoçÕo do controtodo de monler, duronte todo o execuçÕo do

conÍroto, em compotibilidode com os obrigoções por ele ossumidos, todos os condiçÕes
de hobilitoçÕo e quoliÍicoçÕo exigidos no licitoçôo;
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XIV - clóusulo que declore compelente o Íoro do sede do Adminislroçõo
poro dirimir quolquer questôo conlrotuol, solvo o disposto no s óo do ort.32 do Lei n.
8.666/93:

XV - A duroÇôo dos controtos odstrilo à vigêncio dos respeclivos crédilos
orçomentórios, ressolvodos os hipóleses previstos no orl.5Z do Lei n. g.óóól93.

Considerondo que o editol seguiu todos os cou.telos recomendodos pelo
Lei 10.52012OO2, com oplicoÇÕo subsidiório do Lei 8.óóó193;

Considerondo que o procedimento nÕo opresento irreguloridodes que
possom moculor o certome e que o minuto do editol segue os preceitos legois que regem
o molério, opino pelo prosseguimento do processo licitotório em seus ulteriores olos.

RE PU BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de ltãituba

Seguem choncelodos os minutos do Editol e Conlrolo oro exominodos.

E o porecer, sub censuro

ITAITUBA - PA, I 2019.

ATEMIST

Registro, por Íim, que o onólise consignodo nesle porecer se otêve às
queslÕes jurídicos observodos no inslruçõo processuol e no edifol, com seus onexos, nos
lermos do ort. 10, § 10. do Lei n' 1o.4qOl2oo2, c/c o porógÍqfo único do art. 38 do Lei n"
8.6661?3. NÕo se inctuem no ômbilo de onólise desle procurodor os elementos lécnicos
pertinentes oo certome, como oqueres de ordem finonceiro ou orçomenrório, cujo
exotidÕo deveró ser veriíicoclo pelos selores responsóveis e outoridode competenle áo
Prefeiluro Municípol de lloilubo.
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