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REPÚBLICA FÊDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitu ra Municipal de ltaituba

PARECER JURÍDICO/2018/DICOM

PREGÃO PRf, SENCIAL N' - 037/20I8-PP.

OBJETO - CONFECÇÃO DE CAMISAS E FARDAMENTOS PARA ATENDER AS

DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

ASSUNTO - MINUTA DE EDITAL E CONTRATO.

I_RELATÓRIO

Submete-se a apreciação o presente processo relativo ao procedimento

licitatório na modalidade Pregào Presencial registrado sob o n'037/2018. cujo objeto consisle na

confecção de camisas e fardãmentos para atender as demandas do Fundo Municipal de Sãúde,

conforme especificaçÕes do Termo de Referência - Anexo t do Edital, atendendo ao disposto na Lei

n" 10.520/2002.

Constanopresentecertame:solicitaçãodedespesaparaconlêcçãotlecarnisase
fardamentos para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde: despacho do Secretário

Municipal de Saúde para que o setot competente providencie a pesquiSa de preço e inÍbrme.a

existên;ia de recursos orçamentários; cotação de preços; despagho do depanamento de

contabilidade informando a dotação orçamentária disponível para atende'n a denrandr; declaraçào de

adequação orçamentária e financeira; autorização de abêrtura de processo licitatório; autuação do

processo licitátório; despacho de encaminhamento dus auto;.à assessoria juridica para análise e

parecer: minuta do edital e anexos. bem como. rninuta do contlato.

Ficou estabelecido no edital 'o menôr pleço por

julgamento. atendendo ao que dispõe o aft. 45 da Lei 8.666193.

o presente processo consta o editál indicando as exigêricias constantes do art.40

da Lei 2.666193 c/c àrt. 4" dá Lei I0.SZOIZO02, bem como a documentaçào que os interessados

deverão apresentar para serem considerados habilitados

Relatado o pleito passamos. ao Parecer

u,.

itenr coltto critério de

II - OBJETO DE ANÁLISE
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Cumpre aclarar que a análise n(-ste parecer se restringe a verificação dos

requisitos formais para àeflagraçào do processo administratiro licitatório bem como da apreciaçào

da minuta de edital e seus anexos. Destaca-se que a análise será restrita aos pol]tos jurídicos.

estando excluídos quaisquer aspectos técnicos, econôllricos e/ou discricionários.
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REPÚBLICA IEDERATIVA DO BRASIL

E5TADO DO PARÁ

Píefeitura MuniciPal de ltaituba

Iil - PARECER .,' " 1,',I,

O artigo 37. inciso XXI da Constituigao federal deterntina

serviços, compras e alienições da Administraçào Pública serào frecedidas de licitaç

assegure iguaidade de condições a todos os concorrentes, ressalvados'os casos es

legislação.

A licitação configura procedimenlo administrativo mediarite

Administrâção Pública seieciona a proposta mais vantajosa' caracterizando-se

ààmini.t."tíro. formal, praticado pelo Gesior -Público' devendo ser processado

conlormidadt com' os princípios estabeleciSos na Constiluiçàol Federal na

infraconstituÔlonal. .

'No que se refere a modalidade licitatória ora em análise' vale aclarar que a Lei

10.520/2002 dispõe que pregão é a modalidade de licitação destinada à aquisição de bens e serviços

.ãrrnr, .*ao óstes ionsidã.ados, para os fins e efeitos desta Lei, como aqueles cujos padrões-de

à"."rp"ntro 
" 

quulidade possam sei objetivamente definidos pelo edital. por meio de especiticações

\:usuais (aí. l'. paragrafo único1.

oexamepréviodoeditaltemíndolejurídico.forrnaleconsis|e..ViaderegIL.em
verificar nos autos, no estàdo em que se encontra. o procedimento licitatório. os seguihtes

elementos:
a) autuação, Protocolo e numerâção;

b) j ustificativa da contrataçào:

"j-ta.ro 
de referência' devidamente 'dutorizado pela autolidade conlpetente'

contendo o objeto, o critério de aceitação do objeto' orçamento detalhado parâ uvaliação de custos'

;;ilú; 
-do.' 

,etodos, estratégia àe suprimento. cronograma fisico-financeiro, deveres do

;;;ã;á" e contratante, procedímentos de fiscalização e gerenciamento; prazo de execução e

sarantia e sanÇões pelo inadimplemento:
d) indicaçàó do recurso orçamentário para c'obrir a despesa:

e) ato de designação da comissãg;

0 edital numerado em ordem serial an'ual; .

i) se preâmbulo do edital conlém o nome. ãa repartição interessada e de seu

setor;
h) preâmbulo do edital indicandt a rnodalidadê e o tipo da licitaçào' bent como o

reeime de execuçào 1p/obras e serviços):,!órrrrv vv ''*--li;,ã;iulo 
do'e{ital mencionando que a licitação será regida pela legi>laçào

pertinente:
i) preâmbulo do edital 'anomndo o local' dia e hora.pata recebimento dos

envelopes de docurnantuçao 
" 

proposta, bem c'omo para o inicio.de abeftura dos envelopesl
' k) indicação do objero da licitáçào' em descriçào sucinta e clara;'

ll indicaçao dã p"r-a'zo ".i là"àiç*r pàa a assinatura do conlraro ou retirada dos

instrumentos;
m) indicação do pr'azo para execüção do contrato ou entrega do objeto:
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REPÚ BLICA TEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba i

n) indicação das sanções parâ o caso de inadimpiemento: i

oi indicaçao do local onde poderá ser exari'iinado e adquirido o projeto básico' e

se há projeto executivo disponível na data da pu§licação do edital e o local onde poderá ser

examinado e adquirido (p/obras e serviços); :.,
p) indicação das condições para pa6icipação da licitação:

q) indicação da forma de apresentação das propostas;

rj indicaçao do critério para julgarnento, com disposiçÕes claras e parâmetros

objetivos; indicação dos loóais, horáriôs.e códigos de acesso para fornecimento de informações

sobre a liciuçào aos interessados:
s) indicação dos critérios de aceitabilidade dos preços unitário e global e

indicação das condições de pagamento. ..

No que respeiú'à minum fcontratual. incumbe ao parecisla pesquisar a

conformidade dos seguintes itens: - 1,..

atcondições para sua execução, expressas em cláusulas que deÍinam os direitos'

obrigações e respo;sabilid;des das phrtes. em c.onformidade com os termos da licitaçào e da

propostu u qu" t. vinculam, estabelecidas com clareza e precisão;

b) registro das cláusulas necessárias:

I - o objeto e seus elementos característicos;

II - o regime de execução ou a formâ de fomecimento;

III _ o preço e as condições de pagâmento, os critérios, data-base e periodicidade

do reaiustamento de preços, os critérios dé atualizaçào monetária entre a data do adimplemento das

obrigações e a do efetivo pagamento;

IV - os prazos de início de etapas de exeêuçào, de conclusão' de entregq de

observação e de recebimento definitivo, confomie o caso;

V - o credito pelo qual correrá a despesa', ôom a indicação da classificação

funcional programática e da categoria econômica;
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução' quando exigidas;

VII - os direitos e as responsabilidades tas partes, as penalidades cabíveis e os

valores das multas;
VIII - os casos de rescisão;

IX - o reconhecimento dos direitos da Administração' em caso de rescisão

administrativa prevista no ârt. 77 desta Lei;
X - as condições de importação. a data e a taxa de câmbio para convêrsào'

quando for o caso;' XI - a vinculação ao edital de licitação ou âo tenno que a dispensou ou a

inexigiq ao convite e à proposta do licitante vencedor;

XII - a legrslação aplicável à execução do contrator e especialmente aos casos

omissos;
XIll - a obrigação do contratado de mahter, durante toda a execução do contÍato'

em comparibilàade com as oúrigações por ele ,ôsumidas. todas as!ôndições de habilitação e

quali fi cação exigidas na licitaçào;
xlv.cláusulaquedecláreÇÔmpgtenteofoiodq.sede,daAdministraçãopara

dirimir qualquer questão contrâtual, saluo.o dispôsto'no § 6o do art' 3i'da.Léi n' 8 666193;
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XV-Aduraçãodoscontratosadstritaàvigênciadoslespectivos-créditos
orçamentários, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 57 da Lei n' 8 66Ó193 :

Considerando que o edital seguiu todas as cautelas recornendadas pela Lei

lO.52Ol2OO2, com aplicação subsidiária da Lei 8.666193:

Considerando que o procedimento não apresenta irregularidades que'possâm

macular o certame e que a minuta do edital segue os precéitos legais que regem a matéria- q213q

pelo prosseguimento do processo licitatório em seus ulteriores atos i .

Seguem chanceladas as minutas do Edital e Contrato ora examinadas'

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às questões

jurídicas observada, nã instrúção processual e no edital' :91 t:" ale19s: n9: t9yo.s d9 a.n l0' §

i., au L"i n" 10.480/2002, c/c o parágralo único do art. 38 da Lei n" 8.666/93. Não se incluem no

âmbito de análise deste Procurador oi elementos técnicos pertinentes ao certdnle. comÓ aqueles de

oiJ"À nnun""ir" ou orçamentária. cuja exatidão deverá ser verificada peros setores responsáveis e

autoridades competentes da Prefeitura Municipal de Ilàifuba'

?I.
É o parecer. sub censura. . '
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