
RE PU BLICA FEDERAIIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PreÍeitura Mu nicip; I de ltaitubã

PARECER JURiDICO/20I8/DICOM

PREGÃO PR-E,SENCIAL N" - 072/2018-PP.

OBJETO - AQUISIÇÃO DE MAMÓGRAFO DICITAL PARA ATI]NDt]R
MUNICIPAL DE SAUDE DA MULHER DO MUNICIPIO DE ITAITUBA I'4.

O CI:N IRL)

ASSUNTO . MINUTA DE EDITAL E CONTRAI'O.
I

. Constâ no presente certame: solicitação de despesa para aquisição de

mamógralo digital para atender o Centro Municipal de Saúde da Mulher no Município de ltaituba -

PA; justificativa; despacho do Secretário. Municipal de Saúde de ltaitubil pâra que o setor

competente providencie a pesquisa de preço e informe a existência de recursos orçarnentários:

Prbposta Parlarnentar n" I I 291. ló6000/ I | 70- | I no valor de R$-815.91r'0.U0 loilocenlos c quinre
mil. novecentos reais) do Ministério da Saúde: justiticatlva do valor: despacho do departantento de

contabilidade intbrrnando a dotação orçarnentária disponÍvel para alendeI a dcInanda; declaração de

adequaçâo orçarnentária e financeira; Ponalia GAB/PMl n" 1333/2017: autoriraçilo de abenura de

procésso licitatório: auluação do processo Iicitatório; despacho de encaminlramento dos autos à

assessolia j uríd ica para análise e parecer; rlinuta do edital e anexos, bem conro. rninuta do contrato.

. Ficou estabelecido no edital o menor preço como criterio de julgamento.
atendendo ao que dispÕe o an. 45 da Lei 8.666193.

O presente processo consta o edital indicando as exigências coltstantes do art. -{0
da Lei 8.66ó193 c/c art. 4'da Lei l0-520/2002. bent como a documentaçào quc'os inreressados
cleverào apre:entar para seretn considerados habilitados.

Relatado o pleito passanros ao Parccer

II - OBJETO DE ANALISE

Cumpre aclarar que a análise neste parecer se restringc a verificaçào dos
requisitos lbrmais para deflagração do processo administrativo licitatório bern como da apreciaçào
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I - RELATÓRIO

Subntete-se a apreciação o presente processo relatiro ao proccdinrento

licitatór.io na modalidade.Pregào P.relencial regislrado sob o n'072/2018. cuio objeto collsiste na

aquisição de mamógralb digital para aterider o Centro Municipal de Saúdc da lVÍulher no Município

de Itaituba -. PA. conforme especificações do Termo de Referência - Anexo J do Edital. atendendo

ao disposto na Lei n' 10.520/2002.
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da minuta de edital e seus anexos. Destaca-se quc a análise será restrita ilos pontos .jurídicos
estarrdo excluídos quaisquer aspectos técnicos. econôtnicos e/ou discricionários.

III, P.TRECER

O artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal determina que as obras-

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

assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. ressalvados os casos especilicados na

legislação.

A licitação conligura proceditnento administrativo ntediante o qual a

Administração Pública seleciôna a proposla mais vantajosa. caracterizando-se cômo ato

administrativo forrnal. praticado pelo Gestor Público, devendo ser processado ent estrita
conÍbrrnidade com os pfincipios estabelecidos na Constituição Federal na legislaçào
i ntiaconslituc.ional.

. No que se refere a rrodalidade licitatória ora em análise. rale aclarar que a [.ei

10.520/2002 dispôe que pregão é a modalidade de licitação destinada à aquisiçiio dc bens e serviços

corruns. sendo estes considerados, para os fins e efeitos desta Lei, como aqucles cujos padrões de

desernpenho e qualidade possam ser objetivamente deflridos pelo edital. por mcio de especiticaçÕes
usuais (art:, l'. paragrafo único).

veriticar nos
elenrentos:

O exame prévio do edital tem índole jurídico-tbrmaI e consiste. via de legra, enr

autos. no estado em que se encontra o procedinrento licrtatório. os seBuintes

â) autuaçâo, protocolo e numeração;

, b) j ustificativa da contratação;
c) termo de relerênci4 devidamente autorizado pela autoridade competente.

contendo o objeto. o critério de aceitação do objeto. orçamento detalhado para avaliação de custos.
definição dos métodos; estratégia de suprimento. cronograma fisico-financeiro. deveres do
conlratado e contratante. procedimentos de fiscali:ração e gerenciamentoi prazo de execução e
gârantia e sançÕes pelo inadimplemento;

d) indicaçâo do recurso orçamentário para cobrir a despesa:
e) ato de designação da comissão:
Í) edital numerado em ordem serial anual:
g) se preâmbulo do edital contérn o nome da repatlição interessada e de seu

setor:
h) preâmbulo do edital indicando a modalidade e o tipo da licitação. benr como o

regime de execução (p/obras e serviços);
i) preâmbulo do edital mencionando que a licitação será regida pela legislação

pcrtinente:
j) preâmbulo do edital anotando o rocar. dia e rrora para recebimenlo dos

envelopes de documentação e proposta, bem como para o início de abertura dos envelopes:
k) indicaçào do objeto da licitação. em descrição sucinta e clara:
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l) indicação do prazo e as condiçÕes para a assinatura do contrato ou relirada dos

instrumentos:
rn) indicação do prazo para execuçâo do conlrato ou entreg{ do objeto:

n) indicação das sançÕes para o caso de inadimplemento:
o) indicação do local onde poderá ser examinado e adquiritio o projeto básico. e

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

examinado e adquirido (p/obras e serviços);
p) indicação das condições para participaçào da licitaçào:
q) indicação da forma de apresentação das propostasl

r) indicação do critério para julgamento. com disposições claras e parâmetros

obietivos: indicação dos locais. horários e códigos de acesso parâ fornecinrento de informações

sotire a licitação aos interessados:
s) indicação dos criterios dê afeitabilidade dos preços unitário e global e

indicaçào das corPiçÕes de pagamento.

No que respeita à minuta cpntratual. incumbe ao parecista pesquisar a

con lormidadê dos seguinles itens:
a) condições para sua execução, expressas em cláusulas que detinam os direitos.

obrigações e responsabilidades das patles. em conÍ'ormidade corn os termos da licitaçào e da

proposta a que se'vinculam. estabelecidas com clareza e precisão: '
b) registro das cláusulas necessárias:

I - o objeto e seus elementos característicos;
ll - o regime de execuçào ou a t'onna de lomecirlento;
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios. data-basc e periodicidade

do reâjustamento de preços, os critérios de atualizaçào monetária entre a data do adimplentento das

obrigações e a do efetivo pagamento;
IV - os prazos de início de etapâs de execução. de conclusâo. de entrega. de

observaçào e de recebimento definitivo. conforme o caso;
V - o crédito pelo qual correrá a despesa. com a indicação da classiÍicação

l'uncional programática e da categoria económica:
Vl - as garantias oferecidas para assegurâr sua plena execuçào, quando exigidas;
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os

valores das muhas;
VIII - os casos de rescisàol
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração. em caso de rescisão

administrativâ prevista no art. 77 desta Lei:
X - as condições de importação. a data e a taxa de cânlbio para conversão.

quando for o caso:
Xl - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a

inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
XII - a legislaçâo aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos

omissos;
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XItI.aobrigaçãodocontratadodemânter.durantetodaaclecuçãodocontrâIo.
em compatibilidade com as oúrigações por ele assumidas. todas as condiçÕes de habilitação e

qualilicação exigidas na I icitaçãor
XIV - cláusula que declare competente o Ítrro da sede da Adrninistraçào para

dirimir qualquer questão contralual' salvo o disposto no § 6o do art 32 da Lei r1 8 666/93:

XV - A duraçâo dos coniratos adstrita à vigência dos respectivos créditos

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

Cbnsiderando que o edital seguiu todas as cautelas recomendadas pela Lei

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

Considerando que o procedimento não apresentâ irregularidades que possam

macular o certame e que a minuta do edital segue os preceitos legais que regem a materiâ. q2i4q

pelo prosseguimento do processo licitatório em seus ulteriores atos'

Seguem chanceladas as minutas do Edital e Contrato ora examinadas'

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

juridicas observadas nã inst.rção processual e no editâI, !9T t:u' anexoj' nos termos do art l0' §

i". au I-"i n. 10.480/2002, c/c o parágrafo único do art. 38 da Lei n" 8.666i93. Nào se incluem no

âmbito de análise deste procurador oi elementos técnicos pertinentes âo certatne. como aqueles de

ordem financeira ou orçamentária cuja exâtidào deverá ser verificada pelos rr'toÍts responsáveis e

autoridades comp€tentes da Prefeitura Municipal de ltaituba.

É o parecer. sub censura.

Itâituba - PA. I 8 de julho de 201 8.

Diego Cajado Neves
Procurador Geral do Município
l)ecreto Municipal n" 00J/2017
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