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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Píefeitura Municipai de ltaituba

PARECER JU RíDICO/2OI 8/DICOM

PREGÃO PRESENCIAT NO - O4O/2OI8.PP.

oBJETO - AOUtStÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ETETRODOMÉSÍlcos,

rrrriolnnOxtcos, rilronmÁrrce r móvets pARA EscRlToRlos PARA ATENDER

AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAT OE ESSISTÊNCIE SOCIAL DE ITAITUBA'

ASSUNIO - MINUTA DE EDIIAL E CONTRAIO.

I- RETAIóRIO

Submele-se o oprecioçÕo o presente processo relo'tlvo oo

procedimento licitotório no modolidode Pregõo Presenciol registrodo sob o no
'04012018, cuio objeto consiste no oquisiçõo de equipomentos de

ef eiroOomestiios, eleiroeletrônicos, informótico e móveis poro escrilorios poro

olender os necessidodes do Fundo Municipol de Asslslêncio sociol de l'toitubo,

.ontorm. especificoçÕes do Termo de Referêncio - Anexo I do Editol' otendendo

$) disposto no Lei n' 1O.52012OO2.

' Consto no presente certome: solici'toçÕo de despeso .poro
oquisiçõo de equipomenlos de eletrodomésticos' elekoelekÔnicos' informótico e

Ãàreii poto escriiórios poro olender os necessidodes do Fundo Municipol de

Ássislêncio Sociol de ltoitubo; Justificotivo; despocho do ouloridode competente

ü;;;;; setor competente providencie o pesquiso de preço e informe o

existêncio de recuÍsos orçomentórios; coÍoÇõo de preÇos; despocho .do
ã.ôã.toÃ.nr" de contobitid'ode informondo o dotoçôo orçomentorio disponível

pãã otenoer o demqndo; decloroçôo de odequoçÕo orçomentórlo e

iinonceiro; outorizoçõo de oberluro de processo licitolório; ou'tuoçoo do processo

licitotório; despocho de encominhomenlo dos oulos o ossessorio jurídico poro

àÀáit" . pot..er; minuto do editol e onexos. bem como' minuio do controto'

Ficou estobelecido no editol o menor preço por ilem como

critério de julgomento, qlendendo oo que dispÕe o ort 45 do Lei 8'óóó193'

O presenÍe processo consto o editol indicondo os exigêncios

consiontes do ort. 40 do Lei 8.óóó193 c/c orÍ. 4'do Lei 10.52012002, bem como o

documentoçõo que os interessodos deverõo opresenlor poro serem

considerodos hobilitodos.
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REPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Preíeitu ra MuniciPaide ltaituba

ReloÍodo o pleito possomos oo PoreceÍ'

II . OBJETO DE ANÁT6E

Cumpre ocloror que o onólise nesle porecer se reslringe. o

verificoÇôo dos requisitos formois poro deflogroçôo do processo odminislrotivo

licitotoriobemcomodooprecioÇÕodominulodeeditoleseusonexos.Destoco.
i" qru o onólise seró restrito oos pontos jurÍdicos, estondo excluídos quoisquer

ospectos técnicos, econômicos e/ou discricionórios'

III - PARECER

O orÍigo 37, inciso XXI do ConsiiÍuiçÕo Federol determino que os

obros, serviços, compros e olienoçÕes do Administroçõo PÚblico serõo precedidos

de licitoçÔo pÚblico que ossegure iguoldode de condições o todos os

concorreÁtes, ressolvodos os cosos especificodos no legisloçÔo'

A liciioçÕo configuro procedimento odministrotivo medionte o

quol o AdminisÍroÇõo PÚblico seleciono o proposto mois vonlojoso'

coroclerizondo-se como oto odministrotivo formol, proticodo pelo Geslor PÚblico.

à.u.nOo ser processodo em eslrito conformidode com os princípios

àsfoOetecidos no Constituiçõo Federol no legisloçõo infroconstitucionol.

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

ocloror que o Lei ld.52ol2002 dispôe que pregôo é o modolidode de licitoçõo

deslinodo à oquisiçôo de bens e serviços comuns' sendo esles considerodos'

óãià .t lns e eieilós desto Lei, como oqueles cujos podrões de desempenho e

quolidode possom ser objetivomente definidos pelo edilol' por meio de

especificoções usuois (ort. lo, porogrofo Único)'

O exome prévio do edilol tem índole jurídicoJormol e consisle' vio

de regro, em veriflcor nos oulos, no estodo em que se encontro o procedimenlo

licitotório, os seguintes elementos:
o) ouÍuoçÕo, Protocolo e numeroçôo;
b) justificotivo do conlrotoçÕo;
cj termo de referêncio. devidomenle outorizodo pelo outoridode

competente,conÍendooobjelo,ocritériodeoceitoçõodoobieto'orçomenlo
àetoinoOo poro ovolioçôo de custos, definiçôo dos mélodos, eslrotégio de

iuprimenio. cronogromo físico1inonceiro. deveres do controtodo e controtonte,

RodoviaTransamazônicac/RuâDéclma.ín.An§\oâoGlnásiolúuniclpâ|'Belavlstr-CF]P6818U.0()l).Il^llUBA.PA

I N

u"lJo7-

§



sv ,ufâ>

Ruiría

12!I
T',

O FLS

ne púgt-tcn FEDERATTvA Do BRASIL

esrnoo oo paRÁ

PreÍeitura Municipai de ltaituba

procedimenlos de fiscolizoçÕo e gerenciomento; prozo de execuçÕo e goronlio
e sonções pelo inodimPlemento;

d) indicoçõo do recurso orçomenlório poro cobrir o despeso;
e) oto de designoçôo do comissÔo;
f) edilol numerodo em ordem seriol onuol;
g) se preÔmbulo do edilol conlém o nome do reportiçõo

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

liciÍoçôo, bem como o regime de execuçõo (p/obros e serviços);
i) preÔmbulo do editol mencionondo que o liciÍoçôo sero regido

pelo legisloçôo perlinente;
j) preômbulo do editol onolondo o locol, dio e horo poÍo

recebimento dos envelopes de documentoçõo e proposto, bem como poro o
início de oberturo dos envelopes;

k) indicoçÔo do obieto do licitoçÕo, em descriçôo sucinto e cloro;

l) indicoçõo do prozo e os condiçÔes poro o ossinoturo do
controto ou re'tirodo dos instrumentos;

m) indicoçôo do prozo poro execuçôo do conlroto ou enlrego

do obieto;
n) indicoçôo dos sonçôes poro o coso de inodimplemento;
o) indicoçÕo do locol onde poderó ser exominodo e odquirido o

projeto bósico, e se ho projeto executivo disponível no doto do publicoçÕo do
ediíol e o locol onde poderó ser exominodo e odquirido (p/obros e serviços);

p) indicoçõo dos condições poro porticipoçôo do licitoÇõo;
q) indicoçõo do formo de opresentoçÕo dos proposlos;

r) indicoÇõo do crilério poro julgomento, com disposiçÕes cloros e

porômetros obietivos; indicoçõo dos locois, horórios e códigos de ocesso poro

iornecimento de informoçôes sobre o licitoçõo oos inleressodos;
s) indicoçÕo dos crilérios de oceitobilidode dos preços unitório e

globol e indicoçôo dos condiçÔes de pogomenÍo.

No que respeilo à minu lo controtuol, incumbe oo porecisto

pesquisor o conformidode dos seguinÍes itens:
o) condiçôes poro suo execuçõo, expressos em clousulos que

definom os direitos, obrigoções e responsobilidodes dos portes, em conformidode
com os termos do liciioçõo e do proposto o que se vinculom, eslobelecidos com

clorezo e precisôo;
b) registro dos clóusulos necessórios:
| - o objeto e seus elementos corocierÍslicos;
tl - o regime de execuçôo ou o formo de fornecimenlo;
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ESTADO DO PARÁ

PreÍeitura MuniciPal de ltaituba

lll - o preço e os condiÇões de pogomento' os critérios' do'to-bose

e periodicidode do reojus'lomenio de preços' os crltérios de oluolizoçÔo

Àonetório entre o dolo do odimplemen to dos obrigoÇÕes e o do efetivo

pogomento;
lV - os prozos de início de elopos de execuçõo' de conclusÕo' de

entrego, de observoÇõo e de Íecebimento definitivo' conforme o coso;

V - o credito pelo quol correró o despeso' com o indicoçôo do

clossificoçõo funcionol progromólico e do cotegorio econômico:
Vl - os goÍon'lios oferecidos poro osseguror suo pleno execuÇoo'

quondo exigidos;
Vll - os dlreitos e os responsobilidodes dos porles' os penolidodes

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

lx _ o reconÀecimen.lo dos direitos do Adminiskoçõo, em coso de

rescisõo odministroiivo previsto no ort'77 desto Lei;

X - os condições de importoçôo' o doio e o toxo de cômbio poro

conversôo, quondo for o coso;
Xl - o vinculoçÕo oo editol de licitoçõo ou oo termo que o

dispensou ou o inexigiu, oo coÀvite e ô proposto do licilon'le vencedor;

Xll - o legisloçôo oplicóvel à execuçôo do controto e

especiolmenle oos cosos omissos:
Xlll - o obrigoçÕo do conlrotodo de mon'ler' duronte todo o

execuçõo do controto, eí ' compotibilidode com os obrigoÇões por ele

ossumidos, todos os condições de hobilitoçõo e quolificoçÕo exigidos no

licitoçôo;
XIV - clousulo que declore competenle o foro do sede do

Administroçôo poro dirimir quolquer questôo conlroluol' solvo o disposto no § óo

do ort. 32 do Lei n.8.óóó193;
XV - A durãçôo dos controtos odstrito à vigêncio doslespeclivos

créditos orÇomentórios, reiiolvodos os hipoteses previstos no orl' 57 do Lei n'

8.666193.

Considerondo que o editol seguiu todos os couÍelos

recomendodos peto Lei to.íiotzrjóz,com opticoçôo t-rotidiório do Lei 8.óóól93:

Considerondo que o procedimento nôo opresento ineguloridodes

que possom moculor o a.itoÀ" e que o minuJo do editol segue os preceitos

É!ãilãr. t.g., o r.nor"tÀ, opino pelo prosseguimenio do processo licilotorio em

seus ulleriores otos.
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Seguem choncelodos os minutos do Editol e Conlroto oro

exominodos.

Registro, por fim, que o onólise consignodo nesle porecer se

oteve ôs questõeslurídicos observodos no inslruÇôo processuol e no edilol' com

seus onexos, nos lermos do orl. 10, § 1", do Lei n' 10.480/2002, clc o porogrofo

único do ort. 38 do Lei n" 8.óóó193. Nôo se incluem no Ômbilo de onólise deste
procurodor os elemenios lécnicos perllnentes oo certome, como oqueles de

ordem finonceiro ou orçomentório, cujo exolidÕo deveró ser veríficodo pelos

seioresresponsóveiseoutoridodescompelentesdoPrefeiluroMunicipolde
Itoitubo.

REPÚStICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Píefeitura Municipal de ltaituba

É o porecer, sub censuro.

lloilu - PA, ló de Abril de 2018.
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