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REPU BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Preíeitura M uni.ipal de ltaituba

PARECER JURíDrCO/2018/DICOM

PREGÃO PRESENCIAT N" - 039/2018-PP.

OB.'EÍO - AAUISIçÃO DE MATERIAIS DE CONSIRUÇÃO E DIVERSOS PARA ATENDER

AS DEMANDAS DO IUNDO MUNICIPAT DE EDUCAÇÃO.

ASSUNTO - MINUTA DE EDITAI E CONTRATO.

I- RETATORIO

Submeie-se o oprecioçõo o presente processo relotivo oo
procedimento liciiotório no modolidode Pregôo Presenciol regisÍrodo sob o no

04412018, cu.io objeto consisle no oquisiçôo de moleriois de conslruçôo e diversos
poro olender os necessidodes do Fundo Municipot de Educoçôo, conforme
especificoÇÕes do Termo de Referêncio - Anexo I do Editol, otendendo oo
disposto no Lei n' 10.520/2002.

Consto no presente certome: solicitoçõo de despeso poro

oquisiçÕo de moleriois de construçõo e diversos poro otender os necessidodes do
Fundo Municipol de EducoçÔo; despocho do outorídode compelente poro que
o selor competente providencie o pesquiso de preço e informe o existêncio de
recursos orçomenlórios; Justificotivos do Secrelorio Municipol de Educoçôo;
coloçõo de preços; despocho do deportomento de contobilidode infoÍmondo o
doloçõo orçomentório disponível poro otender o demondo; decloroçôo de
odequoçõo orçomenlório e finonceiro; outorizoçõo de oberturo de processo

licitotório; ouluoçôo do processo licitotório; despocho de encominhomento dos

outos à ossessorio jurÍdico poro onólise e porecer; minuto do ediÍol e onexos, bem
como, minuto do controto.

Ficou eslobelecido no editol o menor preço por item como
crilério de julgomenlo, otendendo oo que dispõe o ort. 45 do Lei 8.ó6ó193.

O presenle processo consto o editol indicondo os exigêncios
constontes do ort. 40 do Lei 8.óóó193 clc ort.4o do Lei \0.520/2002, bem como o
documenioÇõo que os inleressodos deverôo opresenior poro serem

considerodos hobililodos.

Relotodo o pleilo possomos oo Porecer
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II . OBJETO DE ANÁI§E

Cumpre ocloror que o or 'ólise nesle porece sÉ restr I rge o
verificoçôo dos requisilos formois poro deflogroçÔo do proces:: odmini;lrotivo

licitotorio bem como do oprecioçÔo do minulo de editol e seus c: rexos. Destoco-

se que o onólise sero reslrito oos pontoá]lridicos, eslondo exc lídos qutlisquer

ospectos 1écnicos. econômicos e/ou discFonorios.

III - PARECER

O oriigo 37, inciso XXI do Constituiçõo Federol determino que os

obros, serviços, compros e olienoÇÕes do AdministroçÕo PÚblico serÔo precedidos

Oá ticitoçao pÚblico que osseguÍe iguoldode de condiÇões o lodos os

concorreÀÍes, ressolvodos os cosos especificodos no legisloçÔo'

A licitoçôo configuro procedimento odminisirof vo medionte o

quol o Administroçôo PÚblico seleciono o proposto rrrois vontoioso'

corocterizondo.secomoo,toodminiSkoliVoformo|,proticodopele,GestorFub]ico,
devendo ser processodo em eslrito conformidode con" os princípios

estobeleCidosnoConslituiçÕoFederotnoIegisloçõoinfroconstituciono|.

No que se refere o modolidode licitolório oro trm onÓlise' vole

ocloror que o Lei I d.S2Ol2002 dispôe que pregÕo é o modolídcr le de 1ic itoçÔo

deslinodoôoquisiçôodebenseserviçoscomuns,sendoes,lesConsiderodos,
poro os fins e eieilós deslo Lei, como oqueles cuios podrÕes de desempenho e

quolidode possom ser obietivomente. definidos pelo ediloi por meio de

especificoÇões usuois (orl. lo, porogrofo Único)'

O exome prévio do edilol tem índole iurídico{ormJl e consiste' vio

de regro, em verificor nos ouÍos. no estodo em que se encontro o procedimento

licitotório, os seguintes elemenlos:
o) outuoÇôo, Pro'tocolo e numeroÇÕo;
b) iustificoiivo do conlrotoÇõo;
.i t.rmo de referêncio, devidomente outorizodo pelo ouloridode

competenle, coniendo o objeto, o critério de oceitoçÕo do obleto' orçomen'to

àáfoif.)oOo poro ovolioçõo de custos. definiçÔo dos método:' eslrotégio de
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suprimento, cronogromo físico-finonceiro, deveres do controtod' e conkotonle'

piã..ãi..ntot de fiscolizoçôo e gerenciomento; prozo de exec ÇÔo e gcrroniio

e sonções Pelo inodimPlemenlo;
d) indicoçÕo do recurso orçomentorio poro cobrir I despeso;

e) oto de designoçÕo do comissôo;
f) editol numerodo em orden-r seriol onuol;
g) se preômbulo do edilol contém o nome do rep':rilçõo

interessodo e de seu setor;
h) preÔmbulo do edilol indicondo o modolidode e o lipo do

llciÍoçôo, bem como o regime de execuçõo (p/obros e serviÇos);

i) preômbulo do editol mencionondo que o licilc:Õo sero regido

pelo legisloçÕo Pertinenle;' j; preômOulo do editol onotondo o locol' di'r e horo poro

recebimento dôs envelopes de documentoÇôo e proposio, beirr como poro o

início de oberturo dos enveloPes;
k) indicoçõodo obieto do licitoçõo' em descriçõc sucinto e cloro;

l)' indicoêõo do [rozo e os condiçôes poro rr ossinoturo do

conÍÍoto ou retirodo dos inslrumentos;
m) indicoçôo do prozo poro execuÇõo do conl :lo ou etrtrego

do obieto;
n) indicoçõo dos sonçÕes poro o coso de inodimpremento;

oj indicoçõo do locol onde poderó ser exominocro e odquirido o

projeio bósico, e se ho órài"iá .*tt'tlvo disponÍvel no doto dcr publicoÇÕo do

ãoliãiL álo."r onde podeá ser exominodo e odquirido (p/obros -' serviç-os):

p) indicoçOo dos condiçÔes poro porticipoçÕo dcr liciloÇõc;

qi inoicoéao do formo de opresentoçÕo dos proposlos;

ri'indicoÇÕo do crilério poro lulgomento' com disI osiÇÕes cloros e

oorômetros obietivos; indicoçõo dos locois' horórios e codigos Je ocesso poro

i"in.ai.unt" d'e informoções sobre o licitoçoo oos interessodos;

st inOicoçáolti-criterios dô oceitobilidode dos preÇos unrlório e

globol e indicoçào dos condições de pogomenlo'

No que respeito o minuto controtuol' incumlrê oo porecisto

pesquisor o conformidode dos seguintes itens:

o) condições poro suo execuÇoo' expressos errr clóusulos que

definom os direilos, obrigoçõei e responsobllidodes dos pories' errr confornridode

àom os termos do licitoçõo e do propos'to o quê se Vinculom' esi:belecidos com

clorezo e Precisõo:
b) registro dos clóusulos necessórios:

| - o obieto e seus elemenios corocterísticos;
ll - o regime de execuçõo ou o formo de fornecimento;
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lll - o preço e os condições de pogomento, os crll'lrros, dolf,-bose
e periodicidode do reojustomento de preços, os critérios le otuolizoÇÕo
monetório enlre o dolo do odimplemenio dos obrigoções ' ' o do efetivo
pogomenio;

lV - os prozos de inÍcio de elopos de execuÇÔc, c., conclu:Ôo, de
enÍrego, de observoçôo e de recebimen to oefinitivo. confornre c :oso;

V - o crédito pelo quol correrÓ o despeso, conr : ndicoç Õo do
clossificoçÕo funcionol progromólico e do cotegorio econÔmico

Vl - os gorontios oferecidos poro osseguror suo L eno exe'-^uçÔo.
quondo exigidos;

Vll - os direitos e os responsobilidodes dos portes os peno idodes

cobíveis e os voloÍes dos mullos;
Vlll - os cosos de rescisõo;
lX - o reconhecimento dos direitos do Administroç ro, em crso de

rescisõo odminislrotivo previslo no ort. 77 desto Lei;

X - os condiçôes de imporloçÕo, o doto e o toxo 'je cÔmbio poro

conversÕo, quondo for o coso;
XI - o vinculoçÕo oo edilol de liciloçôo ou oo lermo que o

dispensou ou o inexigiu, oo convite e à proposto do licilonte vencedor;
Xll - o legisloçõo oplicóvel à execuçõo Co controlo e

especiolmenie oos cosos omissos:
Xlll - o obrigoçÔo do controlodo de monter, Juronle lodo o

execuçõo do conlroto, em compolibilidode com os obrigoçÔes por ele

ossumidos, todos os condiçôes de hobilitoÇôo e quolificoçiro exigioos no

licitoçõo;
XIV - clóusulo que declore compe'tente o forc do sede do

AdminisiroçÕo poro dirimir quolquer queslõo controtuol. solvo o disposlo rro § óo

do ort.32 do Lei n. 8.666193,
XV - A duroçõo dos conlrotos odskito o vigêncic: dos respeciivos

créditos orçomentórios, ressolvodos os hipoteses previslos no rri.5/ do Lei n.

8.666193.

Considerondo que o editol seguiu todo' os coutelos

recomendodos pelo Lei lo.52ol2oo2, com oplicoçôo subsidiÓrio d: Lei B.óóol93;

Considerondo que o procedimenlo nÕo opresenlJ irreguloridodes

que possom moculor o cerlome e que o minuto do edilol segue os preceilos

legoii que regem o motério, opino pelo prosseguimento do processo licilolorio em

seus ulÍeriores olos.
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Seguem choncelodos os rninuÍos do Edltol Contro ": oro

exominodos.

Registro, por fim, que o orrÓlise consignodo n 'ste porecer se

oteve ds queíoes jurídicos observodos no instruçõo processuol no editct ' com

seus onexos, nos termos do ort. lO, § 1", dC] Lei n" 10.480/2002, /c o porlgrofo

único do ort.38 do Lei no 8.óóó193. NÕo se incluem no Ômbito e onolise'deste

Procurodoroselemenloslécnicospertinenlesoocerton]e,CCl-]ooqu€lesde
ordemfinonceiroouorçomenlório,cujoexotidõodeverÓser,,erificodclpelos
setores responsoveis e ou'loridodes compelenles do Prefeitur: Municipol de

lloilu bo.

É o porecer, sub censuro.
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