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nE pú BLtca rrorRATtvA Do BRASIL

Prefeitura Municipai de itaitu!a

PARECER JURÍDICO/20I8/DICOM

PREGÁO PRESENCIAL N' - O4,I/2OI&PP.

OBJETO - CONTRATAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS FLTIVIAIS PARA

ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS NIUNICIPAIS DO

MUNICiPIO DE ITAITUBA.

ASSUNTO - MINUTA DE EDITAL E CONTRATO.

I _ RELATÓRIO

Submete-se a apreciaçào o presenle processo relativo ao procedimento

licitatório na modalidade Pregão Presencial regístrado sob o n' 044/2018. cujo objeto consiste na

contratação de agenciamento de passagens fluviais para atender as dentandas das Secretarias e

Fundos itÍunicipais do Município de ltaituba, conforme especiÍicações do Ternro de Retàrência

Anexo I do Edital, atendendo ao disposto na Lei n" 10.520/2002.

Consta no presente cename: solicitação de despesa lla conlratação de

agenciamento de passagens fluviais; justificativasl despacho da autoridade colrlpetente para que o

sãtor competente proviclencie a pesquisa de preço e intbrme a existência de recursos orçanlentários:

cotação de preços; despacho do'departamenlo de contabilidade informando a dotaçào orçanentária

dispànível pará atendei a demanda; declaração de adequação orçamentária e Íinanceira; autorizaçào

de abertura de processo licitatório; autuação do processo Iicitatório; despacho ile encaminhamento

dos autos à assássoria jurídica para análise e parecer; minuta do edital e anexos. benl como. minuta

do contrato.

Ficou estabelecido no edital o menor preço por item cotno criterio de

julgamento, atendendo ao que dispõe o art.45 da Lei 8.666193.

O presente processo consta o edital indicando as exigências constantes do aft' 40

da Lei 8.666193 c/c, aft. 4" d, Lei 10.520/2002, bem como a documentação que os interessados

deverão apresentar para serem considerados habilitados.

Relatado o pleito passamos ao Parecer'

II - OBJETO DE ANÁLISE

Cumpre aclarar que a análise neste parecer se restringe a Ieriticação- dos

requisitos formais para àeflagraçao do processo administrativo licitatório bem como da apreciação
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PreÍeituÍa Municipa, de ltaituba

da minuta de edital e seus anexos. Destaca-se que a análise será restrita at)S pontos jurídicos.

estando excluídos quaisquer âspectos técnicos, econômicos e/ou discricionários.

III . PARECER

o qual a

como ato
enr estrita

legislaçào

O artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal deterlllina que as Ôbras'

serviços, compras e alienações da Administração Pública serão precedidas de licitação pública que

assegure iguaidade de condições a todos os concorrentes, ressalvados os casos especilicados na

Iegislação.

A licitação coníigura pÍocedimento administrativo mcdianle

Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa, caracterizando-se

administrativo formal, praticado pelo Gestor Público, devendo ser processado

conformidade com os principios estabelecidos na Constituiçâo Federal na

infraconstitucional.

Noqueserefereamodalidadelicitatóriaoraemanálise.laleaclararqueâLei
1O.52O]2OO2 dispõe que pregão é a modalidade de licitação destinada à aquisição de bens e serviços

comuns, sendo Éstes considárados, pâra os fins e efeitos desta Lei. como aqueles cujos padÍÕes de

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital. por meio de especificações

usuais (art. lo, paragrafo único).

oexamepréviodoeditaltemíndolejuídico-formaleconsiSte.viaderegra.etn
verificar nos autos, no est;do em que se encontra o procedimento licitatório. os seguintes

elementos:
a) autuação, Protocolo e numeração;

b) justificativa da contratação;

.i-t.-o de referência. devidamente autorizado pela autoridade con'tpetente.

contendo o objeto, o critério de aceitação do objeto, orçamento detalhado para avaliaçào de custos.

à.tiriça" dos" métodos, estratégia áe suprimento, cronogrâma ffsico-finatlceiro. deveres do

contraLdo e contrâtante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento; prazo de execução e

garantia e sanções pelo inadimplemento;
d) indicação do recurso orçamentário para cobrir a despesa;

e) aÍo de designação da comissão;

f) edital numerado em ordem serial anual;

g)sepreâmbulodoeditalcontémonomedarepartiçãoil'lteressâdaedeseu

h) preâmbulo do edital indicando a mo$lidade e o iipo da licitaçào' bem como o

ão (p/obras e serviços);-li'p."ãturf" 
do'edíial rnencionando quéia licitação será regida pela legislação

j) preâmbulo do editaL anotando o local, dia e hora pâra recebimento dos

,í"ntuçao e proposta bem como para o iriício de abertura dos envelopesl

k) iniicaçao do objeto da licitação, em descrição sucinta e clara:

setor;

regime de execuç

pertinentel

envelopes de doc
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l) indicação do prazo e ds condições para a assinatura do conlrato ou retirada dos

instrumentos;
m) indicação do prazo para execução do contrato ou entrega do objeto;

nj indicaçao das sanções para o caso de inadimplemento:

o1 inai.uçao do locu'i onie poderá ser examinado e adquirido o projeto básico. e

se há projeto executivo disponivel na dam áa publicação do ediral e o local onde poderá ser

examinado e adquirido (p/obras e serviços);
p) inàicação das condições para participaçflo da licitação;

q) indicação da forma de apresentação das-propostas:

ti inaiduiao do critério para julgamento{tom disposições claras e. parâmetros

objetivos; indicação dos loiais, horários e códigoJ d. ac.iib. paru fornecimento de inÍbrrnações

soÚre a licitação aos interessadosl
s) indicação dos critérios de aceitabilidade dos preços Lrnitário e global e

indicação das condições de pâgamento.

No que respeita à minuta contratual, incumbe ao palecista pesquisar a

conformidade dos seguintes itens:

afcondições para sua execuçãoi expressas em cláusulas que definam.os direitos'

obrigações e respoÁsabilidâdes 
'das 

partes, ern confàrmidade com os terrnos da licitaçâo e dâ

nrno-oatu u or" r" uinculam, estabelecidas com clareza e precisào:
' : b) registro das cláusulas necessárias:

I - o óbjeto e seus elementos característicos;

Il - o regime de execução ou a forma de foltecimento:

ttl - o preço e as condições de pagamento' 'os critérios' data-base e periodicidade

do reajustamento de preços, or..ie.iã, J" utualização monetâria entre a data do adimplemento das

obrigações e a do efeiivo pagamento;

IV - os prazos àe início de etapas de execução' de conclusão' de entrega' de

observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;

V - o credito pelo qual correrá a despes4 com a indicaçào da classificação

funcional programática e da categoria econômica; -.-.^ .-.'it.-:.r^^.
VI - as garantias oferecidas para assegurâr sua plena execuça-:; q.uano: :\rg':a:l
Vlt - o; direitos e as responsabilidades das partes' as penalidades cabi\els e os

valores das multas;
VIII - os casos de rescisão;

. lx _ o ,a.onh..ir.nto áos direitos da Administração, ern caso de rescisão

administrativa prevista no art. 77 destâ Lei; :.
X - as condiçOes de importação' a data"e a taxa de câmbio para conversão'

ouando for dcaso;quq"sv '|v'| "---,' xl _ a vinculação ao edital de licitação ou ao tetmo que a dispensou ou a

inexigiu, ao conlite e à proposta do licitante vencedor;

i XU - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos

omissos;

&,
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XIII-aobrigaçàodocontratadodemanter,durantetodaaexecuçãodocontrato.
em compatibilidade com as oÚrigações por ele assumidas, todas as corrdiçôes de habilitação e

qualifi caçào exigidas na licitaçào:
XIV - cláusula que declare competente o foro da sede da Adnrinislraçào para

dirimir qualquer questão contratual, ialvo o disposto no § 6o do art- 32 da Lei n 8 6ó6193;

xV.Aduraçãodoscontratosadstritaàvigênciadosrespectivoscréditos
orçamentários, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 57 da Lei n' 8'666193 '

Considerando que o edital seguiu todas as cautelas recornendadas pela Lei

lO.52Ol2OO2,com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93r

Considerando que o procedimento não apresenta irregularidades que possaln

macular o certame e que a minuÍado edital segue os preceitos legais que regem a matéria. q2j4q

pelo prosseguimento do processo licitatório em seus ulteriores atos'

Seguem chanceladas as minutas do Edital e Contrato ora exanlinadas'

Registro, por lim' que a análise consignada neste pârecer se ateve às questões

jurídicas observadas nã instrúção processual e no edital, :91 ':" 
anexos' nos termos do art l0' §

'1;, a" i"i n" 10.480/2002, c/co parágrafo único do art. 38 da.Lei n'8.666/93 Nào se incluem no

âmbito de análise deste procurador oi elementos técnicos pertinentes ao certame. como aqueles de

ãrá". i,nun."l* ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e

autoridades competentes da Prefeitura Municipal de Itaituba'

E o Parecer, sub censura.
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