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PROCESSO ADM. - N" 002/201 I
oBJETO - AaUrStçÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZTNHA, OX|GÊNIO MEDICINAL E SOLDA,
PRODUIOS DIVERSOS, BOTIJAS E CII,INDROS COMPI.ETOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS

sEcRErARrAs, ruNDos DE sAúDE, EDUcAÇÃo, lsstsrÊHcta socrAt E ttaurutcípto or
ITAITUEA.

ASSUNTO - MINUIA DE EDITAI. E CONTRATO,

REPú BLtcA FEoERATtvA Do BRAS|L

rsrnoo oo pnnÁ

Prefeitura M unicipal de ltaituba

r- nrrarónro

Submele-se o oprecioçÕo o presente processo relotivo oo procedimento
licitolório no modolidode PregÕo Presenciol registrodo sob o n' 0?712018 - PP, cujo objelo e
O AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, OXIGÊNIO MEDICINAL E SOLDA,
PRODUTOS DIVERSOS, BOTIJAS E CILINDROS COMPLETOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS

SECREIARIAS, FUNDOS DE SAÚDE, EDUCAÇÀO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E MUNICÍPIO DE ITAITUBA

conforme especiÍicoçôes do Termo de Referêncio - Anexo ldo Edi'tol. otendendo oo
disposto no lei no 1O.52Ol2Oo2.

Consto no presênie cerlome: soliciloçÕes de despesos; Jus'tificolivos;
despocho do ouioridode poro que o selor competenle providencie o pesquiso de preço
e inÍorme o existêncio de recursos orçomeniórios; CotoçÕes de preço; Mopo de coioÇÕo
de preço; despocho do deporlomenlo de contobilidode inÍormondo o doloçÕo
orçomentório disponível poro oÍender o demondo; AulorizoçÕo; Decloroçôo de
odequoçõo orçomenlório e Íinonceiro; PORTARIA GAB/PMI N'0012/2019; oulorizoçÕo de
oberturo de processo licilolório; ouluoçôo do processo licitotório; despocho de
encominhomenlo dos outos à ossêssorio .iurídico poro onólise e porecer; minulo do edilol e
onexos, bem como. minuto do conkolo.

Ficou eslobelecido no editol o menor preÇo por ilem como crilério de
julgomento, oiendendo oo que dispÕe o orl. 45 do Lei 8.666193.

O presente processo conslo o editol indicondo os exigêncios consÍontes
do ort. 40 do Lei 8.óóó193 clc aÍt.4o do Lei 10.520/2002, bem como o documentoçÕo que
os inleressodos deverÕo opresentor poro serem considerodos hobilitodos.

Relotodo o pleito possomos ao Porecer

II . OBJETO DE ANAI.ISE

Cumpre ocloror que o onólise nesle porecer se restringe o verificoçÔo dos
requisitos f
oprecioçô
ponlos jurÍdicos, eslondo
discricionórios.

excluÍdos quoisquer ospeclos lécnicos, econômicos e/

ormois poro deflogÍoÇõo do processo odminis'trotivo licilolório bem como d9\
o do minulo de editol e seus onexos. Destoco-se que o onÓlise seró restrilo oq6 \
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III - PAREC ER

O ortigo 37, inciso XXI do ConstituiçÕo Federol determino que os obros,

serviços, compros e olienoçÕes do AdministroçÕo PÚblico serÕo precedidos de licitoçÕo
público que ossegure iguoldode de condiçÕes o todos os concorrentes, ressolvodos os

cosos especiÍicodos no legisloçõo.

A licitoÇÕo configuro procedimenlo odminislrotivo medionte o quol o
AdministroçÕo Público seleciono o proposto mois vontojoso, corocterizondo-se como olo
odminislrolivo Íormol, proticodo pelo Gestor PÚblico, devendo ser processodo em eslrito

conÍormidode com os princÍpios estobelecidos no constiluiçÕo Federol no legisloçÕo
inÍroconslilucionol.

No que se refere o modolidode licitolório oro em onólise, vole ocloror que

o Lei 10.520/2002 dispÕe que pregõo é o modolidode de liciloçÕo deslinodo o oquisiçÕo

de bens e serviços comuns, sendo es'tes considerodos, poro os fins e efeitos deslo Lei, como
oqueles cujos podrões de desempenho e quolidode possom ser objefivomente definidos
pelo editol, por meio de especificoçÕes usuois (ort. lo, porogroÍo Único).

O exome prévio do editol tem Índole jurídlcoJormol e consisle, vio de
regro, em verilicor nos outos, no estodo em que se enconlro o procedimenlo licitotÓrio, os

seguintes elemenlos:

o) outuoçõo, Prolocolo e numeroçÕo;
b) iuslificotivo do controloçÕo;
c) iermo de referêncio, devidomente oulorizodo pelo outoridode

competenle, contendo o objeto, o critério de oceifoçÕo do obielo, orçomenlo delolhodo
poro ovolioçÕo de custos. definiçôo dos métodos, eslrolégio de suprimento, cronogromo
físicoJinonceiro, deveres do conÍrolodo e controtonte, procedimenlos de fiscolizoçÕo e
gerenciomenlo; prozo de execuçÕo e gorontio e sonçÕes pelo inodimplemento;

d) indicoçÕo do recurso orçomentório poro cobrir o despeso;
e) oÍo de designoçôo do comissõo;
Í) editol numerodo em ordem seriol onuol;
g) se pÍeÔmbulo do edilol contém o nome do reporliçÕo inieressodo e

de seu seior;
h) preÔmbulo do editol indicondo o modolidode e o tipo do licitoçÕo,

bem como o regime de execuçôo (p/obros e serviços);
i) preÔmbulo do edilol mencionondo que o licitoçÕo seró regido pelo

legisloçÕo pertinenle;- j) preômbulo do edilol onolondo o locol. dio e horo poro recebimento
dos envelopes de documentoçôo e proposto, bem como poro o início de oberÍuro dos

envelopes;
l) indicoçÕo do obieio do liciloçÕo, em descriÇÕo sucinlo e cloro;
m) indicoçõo do prozo e os condiçÕes poro o ossinoluro do controlo o)

reÍirodo dos insirumenlos; l,ftr)
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n) indicoçÕo do prozo poro execuçÕo do controto ou enlrego do obieio;
o) indicoçÕo dos sonçÕes poro o coso de inodimplemenlo
pl inOicoçAo do locol onde poderó ser exominodo e odquirido o projeto

bósico, e se hó projelo exeéutivo disponívelno dolo do publicoçôo do editol e o locolonde
poderó ser exominodo e odqukido (p/obros e serviços);. 

.

q) indicoçõo dos condições poro porticipoçõo do liciloçõo;
r) indicoçõo do Íormo de opresenloçÔo dos proposÍos;

sl indicoçoo do critério poro iulgomento, com disposiçÕes cloros e

porômelros objelivos; indicoçÕo dos locois, horórios e códigos de ocesso poro

iornecimento de inÍormoÇÕes sobre o liciloçÕo oos interessodos;
i)indicoçôodoscrileriosdeoceitobilidodedospreçosUnitórioeglobole

indicoçÕo dos condições de pogomenio.

No que respeito o minuto conlroluol, incumbe oo pqrecisto pesquisor o

conÍormidode dos seguintes ilens:

o) condiçÕes poro suo execuçÕo, expressos em clóusulos que definom os

direiÍos, obrigoçóes e responsobilidodes dos porles, em conÍormidode com os termos do

licitoçÕo e aã §roposto o que se vinculom, eslobelecidos com clorezo e precisôo;

b) regislro dos clóusulos necessórios:

| - o obieto e seus elementos corocterísticos;
ll - o regime de execuçÕo ou o formo de fornecimento;
lll - o preço e os condiÇÕes de pogomenlo' os criiérios' dolo-bose e

periodicidode do reojusiomento de preços, os crilérios de otuolizoçÕo monetÓrio entre o

doto do odimplemento dos obrigoções e o do êfetivo pogomenlo;
lV - os prozos dãin'rcio de elopos de execuÇÕo' de conclusÕo' de entrego'

de observoçôo e de recebimento definitivo, conÍorme o coso;
V - o crédito pelo quol conerÓ o despeso' com o indicoçôo do

clossiÍicoçõo funcionol progromóiicq e do cotegorio econômico;
Vl - os gorontios oÍerecidos poro osseguror suo pleno execuçÕo' quondo

exigidos;
Vll.osdireiloseosresponsobilidodesdosporles,ospenolidodescobíveis

e os volores dos mullos;
Vlll - os cosos de rescisÕo;

lX - o reconhecimento dos direitos do AdministroçÕo' em coso de rescisÕo

odministrolivo previsio no ort. 77 desio Lei;

X - os condições de importoçÔo, o dolo e o'toxo de cÔmbio poro

conversÕo, quondo for o coso;
Xl - o vinculoçÕo oo editol de licitoçÕo ou oo termo que o dispensou ou

o inexigiu, oo convite e à proposto do licilonte vencedoÍ;
Xll - o legisloçÕo oplicóvel à execuçÕo do controÍo e especiolmente o

cosos omissos;
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xlll - o obrigoçõo do controtodo de monler, duronte todo o execuçôo do
conlrolo, em compotibilidode com os obrigoções por ele ossumidos, todos os condiçÕes
de hobilitoÇÕo e quoliÍicoçÕo exigidos no licitoçÕo;

XIV - clóusulo que declore competenie o Íoro do sede do Adminislroçôo
poro dirimir quolquer queslõo controtuol, solvo o disposlo no § óo do ort.32 do Lei n.
8.666193;

XV - A duroçÕo dos controlos ods'trito à vigêncio dos respeclivos créditos
orçomeniórios, ressolvodos os hipóleses previstos no ort.57 do Lei n. 8.666/93.

Considerondo que o edilol seguiu todos os coulelas recomendodos pelo
Lei 10.52012002, com oplicoçÕo subsidiório do Lei 8.óóól93;

Considerondo que o procedimenlo nÕo oprêsento irreguloridodes que
possom moculor o certome e que o minuio do editol segue os preceitos legois que Íegem
o molério. oolno pelo prosseguimento do processo licitotório em seus ulleriores olos.

Seguem choncelodos os minutos do Edilol e Controto oro exominodos.

Registro, por lim, que o onólise consignodo neste porecer se oleve às
questões jurídicos observodos no instruçôo processuol e no edilol, com seus onexos, nos
termos do orl. 10, § I", do Lei n" 1o.48ol2oo2, c/c o porógroÍo único do ort. 38 do Lei n'
8.6ó6193. NÕo se incluem no ômbilo de onólise desle Procurodor os elementos técnicos
pertinentes oo certome, como oqueles de ordem finonceiro ou orçomentório, cujo
exoiidõo deveró ser verificodo pelos setores responsóveis e ouloridode competente do
Prefeituro Municipol de ltoitubo.

É o porecer, sub censuro.

ITAITUBA - PA, 08 neiro de 2019.
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