
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeiiuro MuniciPol de ltoi'lubo

Dlco/2019/DlcoMPARECER JUR

ettCter U' - 032/20]9'PP.PREG O PRES

PROCESSO ADMI NISTRATIVO N" 044/2019.
ARET EN DRPN G ER Do JE7BR RoD E ÇoAU SAao ÇBo EIJ

EDN C P oUT AR oDUR UN RF ESTR EDETRD tLSDN AED

ASSUNTO - MINUTA DE Eóriel E coNrnRro.

I- RETATóRIO

Submele-se o oprecioçõo o presente processo relotivo oo

procedimenlo tiãíotório ná modolidode Pregõo Presenciol registrodo sob o no

O32l2Ol9, cujo obielo consisÍe no oquisiçõo de orborizoçõo e jordinogem poro

otender o demondo oo seéieJorio de lnfroeslruturo do Município de ltoitubo - PA,

conforme especificoÇôes d; T";; de Referênclo - Anexo I do Edilol' otendendo

oo disposÍo no Lei n" 10,52012002'

Consto no presenle cerlome: solicitoçoo de despeso 
-poj:

oquisiçõo de orborizoÇÕo e jordinogem po,ro otender o demondo do Secrerorlo

de tnfroeskuturo Oo r,arn]Jôiã áã- rfoirrli' 
-- .PA; iustificolivo do Secrelorio

Municipol de tnfroeslrutu,o,-ã.ipãlno do Prefeito vrlnicipol poro que o setor

.àíõ,itã"ú providencie o pesquiso de preço e informe o existêncio de recursos

orçomentórios; coioÇÕo 
-0.-- óitçotl áespocho do deporlomento de

contobilidode informondo o dotoçoà orçomentÓrio disponível poro otender.o

demondo; decloroçõo oJ ãã"àLàçao orçomenlÓrio e finoncelro; Podorio

GAB/PMI n" OOl212}l9i ort"titããão àt obertuio.de processo licilolorio; outuoçÕo

do processo licito'tório; d.ô;i; de encomlnhomento dos oulos à ossessorio

jurídico poro onolise e poráler.rminulo do editol e onexos' bem como' minuto do

controto.

Ficou estobelecido no edital o menor preço por ilem como

critério de julgomento, oteÀdendo oo que dispõe o ort' 45 do Lei B 6óó193'

O Presente
constonies do ort' 40 do Lei

documentoçôo que os

considerodos hobilitodos'

rocesso conslo o editol indicondo os exigêncios

.666193 clc ort. 4o do Lei 1O '52012002' bem com

interessodos deverÕo opresentor poro se

p
B

//
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REPÚBLICA FEDERAÍIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeituro Municipol de l'toitubo

Relotodo o pleilo possomos oo Porecer'

II - OBJEIO DE ANÁTISE

Cumpre ocloror que o onólise neste porecer se reíringe. o

verificoçõo dos requisitos táimois poro deflogroçõo .do 
processo odministrotivo

licitotório bem como do opàcioçõo do minutã de editol e seus onexos Destoco-

,ã"ãrã ã *áfiie seró ,.ririto oor pontos iurídicos, estondo excluídos quoisquer

àtpécrot técnicos, econômicos e/ou dlscricionórios'

O orligo 37, inciso XXI do ConstituiÇôo Federol determino que os

obros, serviÇos, compros e otiànoçoes do AdminislroÇÔo PÚblico serõo precedidos

ãã riciloçao pÚblico qr" ottég'tt iguoldode de condiçÕes o todos os

.àn.ou"Ãt.t, ressolvodos os cosos especificodos no legisloçõo'

A licitoçÔo configuro procedimenÍo odminiskotivo medionte o

quol o AdministroçÕo PÚblicã seleciono o proposlo mois vonloioso'

coroclerizondo_se como oto áãÃinistrotivo formol, proticodo pelo Gestor PÚblico,

devendo ser processodo 
- 
àm eskito conformidode com os princípios

ãtfoÉ"ie.iO"s no Conslituiçôo Federol no legisloçõo infroconslitucionol'

No que se refere o modolidode licitotorio oro em onólise' vole

ocloror que o Lei 10.520/2OOZ OitpOu que pregôo é o modolidode de licitoçÕo

destinodo à oquisiçõo de bens e serviços comuns' sendo estes considerodos'

ü;;;fi";. eieitós deío Lei, como oqueles cujos podrões de desempenho e

quolldode possom ser obfitiuomente. definidos pelo editol' por meio de

especificoçóes usuois (ort. 1 
o, porogrof o Único)'

Oexomepréviodoediloltemíndolejurídico-formoleconsiste,vio
de regro. em verificor nos outos, no estodo em que se encontro o procedimenlo

III - PARECER

licitotório, os segui
o

ntes elemenlos:
outuoçõo, Protocolo e numeroçÕo;

b justif icolivo do conkotoçõo;
termo de ref erêncio, devido mente outorizodo Pelo outoridode

compelente, contendo o obleto, o critério de oceitoçÔo do objelo' orçomento

de'tolhodo Poro ovolioçôo de custos, deÍiniçõo dos mé'todos, es lrotégio

suprimenlo, cronogromo fÍsico- flnonceiro, deveres do controiodo e controtont
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Drocedimentos de fiscolizoçõo e gerenciomento; prozo de execuçÔo e gorontio

e sonções Pelo inodimPlemenÍo;' d) indicoÇôá do recurso orçomentório poro cobrir o despeso;

ei oto de designoçôo do comissõo;

f) edilol numerodo em ordem seriol o.nuol;

gt ,u ptuáÃúIã oo-"itor contém o nome do reporliçôo

interessodo e de seu selor;
h) preômbulo do edilol indicondo o modolidode e o lipo do

licitoçÕo, oem cámo o regime de execuçôo (p/obros e serviços);

i) preomouio 
-oãLãitoi 

mencionondo que o licitoçÕo sero regido

pelo legisloçôo pertinente; r^^^r 
^i,^, 

ê hôr..., ooro
i) preombulo do editol onolondo o locol' dio e horo poro

recebimento dos envelopàs de documenioçÕo e proposlo' bem como poro o

início de oberluro dos envelopes; ^ -, ,-i^+^ õ -t.,rr\.
tt inaicoçáo-ão áo1tro oo licitoçÕo'.em descriçôo sucinto e cloro'

t) inaicoçoãão-;;;;t ; os condições poro o ossinoturo do

conÍroto ou reiirodo dos instrumentos;
m) indicoçõo do prozo poro execuçõo do conko'to ou enlrego

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

o) inoicoçáãlãrotojt"dt podero ser exominodo e odquirido o

proieto bósico. e se ho õjet" "*ãá'iiuo 
oipo:íut], no dolo do publicoçõo do

edilol e o locol onde poo.'á "' 
exominodo e odquirido {p/obros e serv'Ç-os);

p1 inOicoção Oãs conoiçOes poro porticipoçÕo do licitoçÕo;

q) indicoçáá do formo de opresentqÇõo dos propostos;

r) inOicoçaãdo critério poro julgomenÍo' com disposições cloros e

porÔmetros oOptúos; inàicoçOo dos .locois' 
ho,rório^s e códigos de ocesso poro

iãnecimento d-e informoçõeísobre o licitoçôo oos interessodos;

st inoicoçoã oãs titáriãt de oceitobilidode dos preços unitório e

globol e indicoçõo dos condiçÔes de pogomento'

No que respeilo à minuto controtuol' incumbe oo porecisto

pesquisor o conformidode dos seguintesit"nt: 
-=^o) condições poro suo execuÇoo' exoressos em clousulos que

definom os direilos, .o,igáiãul"'àsptÀsooitioooes dos portes' em conformidode

com os lermos do licitoçoó e do proposto o que se vinculom' estobelecidos com

clorezo e Precisõo;
b) registro dos ctóusulos necessórios: . .

t - o oOleto e seus elementos corocterísÍicos:

ll - o regimqde execuçÕo ou o formo de fornecimenlo;
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lll - o preço e os condiÇões de pogomento' os crilérios' doto-bose

e periodicidode do reojuíomento de preços' os crilérios de otuolizoçõo

monetório enlre o Ool" ão àái.plemento dos obrigoçÕes e o do efetivo

pogomento;
lV - os prozos de início de eÍopos de execuçôo' de conclusõo' de

entrego, de observoçdo e de recebimento definllivo' conforme o coso;

v - o crooito pLio àuol correró o despeso' com o indicoçôo do

ctossificoçõo funcionol progromotico e do cotegorio econÔmico;

Vl - os gorántios oferecidos poro osseguror suo pleno exêcuçoo'

quondo exigidos;
Vll-osdireitoseosresponsobilidodesdosporles,ospenolidodes

cobíveis e os volores dos multos;
Vlll - os cosos de rescisôo;
tx - o recoÃecirnànto oo, direitos do AdministroçÕo. em coso de

rescisÕo odminislrotlvo previslo no orl' 77 deslo Lei;

x - os conOifOls de imporloçõo' o doto e o toxo de cÔmbio poro

conversÔo, quondo for o coso;
Xl - o vinculoçôo oo editol de licitoçÔo ou oo termo que o

dispensou ou o inexigiu, oo convite e à proposto d-o licitonle vencedor;

Xll - o legisloçÕo oplicóvel à execuçÕo do controto e

especiolmenle oos cosos omissos;
Xlll - o obrigàçÔo do conlroiodo de monter' duronte todo o

execuçôo do conlroÍo, eí' compo'tibilidode com os obrigoçÕes por ele

ossumidos, lodos os condiçôes de hobilitoçõo e quolificoçÕo exigidos no

licitoçõo;
XIV - clóusulo que declore compelente o foro do sede do

Adminislroçôo poro dirimir quolquer questÕo conkotuol' solvo o disposÍo no § óo

do orl. 32 do Lei n.8.óóó193;
XV - A duroçÔo dos conlrotos odstrilo o vigêncio dos respectivos

créditos orçomentórios, ressolvodos os hipóteses previstos no ort 57 do Lei n'

8.666193.

Considerondo que o
recomendodos pelo Lei 10.52012002, com

edilol seguiu todos os coutelos
oplicoÇÕo subsidiÓrio do Lei 8.óóól93;

Considerondo que o Procedimenlo nÕo opresento irreguloridodes

que possom moculor o certome e que o minulo do editol segue os Preceilos

legois que regem o molério, opino pelo prosseguimento do processo lici'totório

seus ulleriores otos
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Seguem choncelodos os minulos do Editol e Controto oro

exominodos.

Registro, por fim, que o onolise 
-consignodo 

neste porecer se

oleve às queslões iurídicos oOiàivãdot no instruçõo processuol e no edilol' com

seus onexos, nos termos oo-Jrl. ro, g i., do Lei 
'n 

)o.48Ol2OO2, c/c o porogrofo

único do ort. 38 do L.l n" â'ãlolçs' 
"NÔo tu incluem no Ômbilo de onólise deste

Procurodor os elemenlos útnitot pertinenles oo cerlome' como oqueles de

ordem finonceiro o, orçoÃãntotit"-"ulo exotidôo deveró ser verificodo pelos

selores responsóveis e o,roiútJát tãmpetentes do Prefeituro Municipol de

lloitubo.

É o porecer, sub censuro

ATEMI
PROCURA

o /P

Itoitubo - PA, l5 de obril de 2019'

SA
NICIPAT

\
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