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PARECER JURiDICO/2OI 8/DIC0M

PREGÃO PRf, SENCIAL N' - O7J/2OI 8.PP.

REPU BLICA FEDERAIIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

OLEO DIESEL
CRI]'ICOS N,A

OBJETO - AQUISIÇÀO DE
RLCUPERAÇÀO DE PONTOS
\íL,NlCIpt() DE tTAITtiBA _ pA.

PARA SERLi\,í LiIILIZADOS
RODOVIA TR;\NS(iARlMpEIRA.

NA
NO

ASSUNTO - MINUTA DE EDITAL E CON RATO.

I - REI,ATÓRJO

ci,a,ório ,, ,,*,,',X,,l.Jiü:^:i[ilift,:,,iJ::T,.. 
Xq;,;:,i;:::* jü.*ffi:ll,,,T;aqursrçào de óleo diesel oa

r,.Hn*'"ffi ,;iL",l,j:.:;[*uxü';l,,t,,:üí,fr+.,l;J:Jfr 
-[rllJ,i.i..],,,,

*mffig66mffi
pârecer; 

n1 in x1u 6o .a;ra 
"1r..lJi""lc_arn 

inha men.n rrr r,,,Jr"i

arenden do ao q ue d ilTJ" :f i.l:: i"", t:d:,;11 
o rn enor ; l,I" :;;l' : ;:r:::,,:::,

i:,*:';i,"Í"'i,ih#rij{i1,,",.,#ffi ,."1x,Í::ffi,ff 
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Relatado o pleito passam05 ao parecer.

Rodoria fransamazônrca c, Ruir fxarna- yn Áncxo ao Grnasro Munrcipll- Bela VisÍâ - CEp 68 18()-()t)(] - \ L8A 1,.\



RE PUBLICA ÊEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PreÍeitura Münicipal de ttaituba

II. OBJETO DE ANÁLISE

. Cumpre aclarar que a análise neste parecer se restringe a veriÍicação dos
requisitos fonnais para deflagração do processo administrativo licitatório be,i.onro ria apreciação
dâ minuta de edital e seus anexos. Destaca-se que a anárise será restrita aos pontos jurídicos.
estando excluídos quaisquer aspectos Iécnicos. econômicos e/ou discricionários.

IIr - PARECER 
]..

. O ârtigo 37, inlilo XXf da Consriruição Federal dererrnina que as obras.serviços, compras e alienações da Administração púbrica serào precedirJas a" ri.iruça" p,,t ri* qr"assegure igualdade de condiçÕes a todos os concorrentes, ressalvados or.oro, 
"ip". 

rti.oàor"r,Iegislaçào.

A licitaçào conÍigura procedimento. âdministrativo nredianteAdministraçâo Pública seleciona a proposta mais vantajosa. caracterirando_se

:::::fll": fonnâ1. praticado. pelo Cestor prUrico. áe'uenOo scr pr.ocessadoconrormt0a0e com os principios estabeleciclos na Constituiçào Fctlcral nain tiaconstitucionil

o qual a

como ato
enr estrita
legislaçào

No que :e relere a môdalidade licitatória ora em análise. rale aclarar que a Lei10.5:0/:00: dispôe que pregào e a rnoaatiaaoe Je r;.r,rçãà'ã""r,r"0, â aquisiçio dc bens e scrr içoscomuns' sendo estes considerados. para os fins. er'eiroi aesLa fer. como aqucres cujos parirôes rJedesempenho e quaridade possarn sei objetivarnente a.:iria* p"['.or,ar. por nrrio de espec iricaçôe,usuais (an. 1.. paragrafo único;.

veriÍlcar nos 
"r,,rl 

";X'::,fl.o''io do erlital teín índole juddico-formal e consiste. via de regra. em
elcmentos: em que se encontra o procedimento licitatório. 

";,É;;;;
a) autuaçào. protocolo e numeracào:
b ) j ustificativa da contratação;
c) termo de 

^reÍ.erência, 
jevidamente 

autorizado pela auroridade comDetenteconrendo o objero' o crirerio de,aceitaçào do objeto. ,.ç"r.riã á.,urr,rdo para avariaçào o*.rrror.deÍrnrção dos metodos. estraregia a" rrpri,i.r..'lrãrá"llcontratado e contratante. pràc"airenrn. 4e r.icerri,"^;^ ^ : '-u. 
fisico-finlnceiro. doeres do

garantia e sançôes pelo inaàimpleme;,;, 
- "' "*""-çdu c gerenclamenlo: praTo de erecuçào e

d) indicaçâo do recurso orçarnentário para cobrir a despesa:e) ato de designaçào da comissjo,- 
" Hq,u !vu,

D ediral numerudo., ora", ,ãotrrrrt,g) se preârnbulo do edital .onre, i.i-or" a,selor: I repaniçào interessada e de seu

. ht preámbulo do ediral indicando d rnodalidadereglme de execuÇào (p/obras e servrÇos): e o tipo da licilação. bem como o
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REPU BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ
Prefeiturâ l\4unicip.l de ttaitubâ

i) preâmbulo do edital mencionando que a licitação será r.cgidl pe Ia Ie-r:islaçuo
a

i) pieârnbulo do editar anotando o rocal. dia e hora para recebirnento dos
envelopes de documentação e proposta, bem como para o início de abertura dos enl.elopes:

k) indicação do objeto da licirâção, em descrição sucinta e clara:

. l) indicação do prazô e as condiçÕes para a assinatura do contrato ou retirada dos
rnstrutnentos:

m) indicaçâo do prazo para execução do contrato ou entrega do objetol
n) indicação das sançÕes para o caso de inadimplemento;
o) indicação do rocar onde poderá ser examinaào e adquiritlo o projeto básico. c-se há projeto executivo disponíver na data da pubricação do edital e o locar ára" p"a.ra r..

examinado e adquirido (p/obras e serviços):
p) indicação das condiçÕes para panicipação da licitaçào;
q) indicação da Íbrnta de apresentação das propostas;
r) indicaçâo do critério para julgamento. iom disposiçOes claras e parântetrosobjelivos: indicaçào dos locais. horários e códigoJa" u".trà. f-u Íornecinrcnto d. i;r'";";;;;sobre a licitação aos interessadosi
s) irrdicaçào dos crirerios de aceitabilidade dos prcç,.r. uniriirio c global cindicaçào da: condiçôes de pagamento.

No que respeita à rninuta contratual. incumbe ao parecista pesquisar acon íbrmidade dos seguintes itens:
a ) condicôei

obrisaçôes . ,..,ó:;;:ii;:;::Til;:il:::T':;x;;ii,":,,::,;,::,il,::,rii"l,T,,:L,j,:,::
proposta a que se vinculam. eslabelecidas corrr clareza e pr"i;Á,

b; regisrro das cláusulas necessárias:
I - o objeto e seus elerncntos carâcterísticos:
ll _ o regirne de erecuçào ou , fonnu a. iáÁ..imento:

. Ilí _ o preço e as condiçÕes de pugu,""n,à,'o, .rirérios. data_basc, e periodicidade
ff,"[,".'#3Hi: Sixillii;ll,lllÍl;o' 

oé ut,uiáia-o .ánãiàiu.,'." u autu ,ro uai,ii.i,.,io-ãt

observação e o. 
".tY,;"?J:11i; S:":?:;i#:';paste 

execuçào' de co,te rusào. de enrrega. de

runeionar p,ogr,,,,aY.o""r:'::,::.::l:..::1,n'o'*'a 'ã"'nà,4. com a indicrçàu da crassiricaçào

Yi, -':.-ili:l:::rirecirlas 
para.assegurar sua prena execuçào. quando exigidas;

\atores das rnullas: tos e as rcsponsa bilidades das panes. as penalidráes .rb,;;i:.;;,
VÍll _ os casos de rescisão:
IX _ o reconhecimento dos direitos da Adrn.adlnlnlstrat;va prevista no an. 77 desta l.ei; ln'straçâo. crn caso de rescisào

quando foro caso. 
X - as condiçÔes de imponaçào' a data e a taxa de cârrrbio para conversâo.



XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao tenno que a dispensou ou a
inexigiu. ao convite e à proposta do licitante vencedor;

. Xll - a legislaçào aplicável à execução do contrato e espccialtnente aos casos
ort'ISSos;

Xlll - a obrigaçào do contratado de manter, durante toda a cxecuçào do colttrato.
em compalibilidade com as obrigações por ele assurnidas. todâs as condiçôes de habilitaçao c
q ualilicaçào exigidas na liciraçào:

XIV - cláusula que declare competente o ibro da sede dr Atirninistraçào para
dirimir qualquer questâo conrratuar. salvo o disposto no § 6o do aÍ. 32 da Lei n. g.666/93:

XV - A duraçào dos contralos aditrita à rigência do: respectivos creditos
orçamentários, ressalvadas as hipóteses previstas no an. 57 da Lei n. g.666/93.

Considerpndo. que o edital seguiu todas as cautelas recornendadas pela Lei
10.52012002, com apticaçào subsitiiária da Lei 8.646/93t

Considerando. que o..pr.ocedimento nào apresenta irregularidades que possan.lmacufar o cename e quc a minura do edital segue o, pr".";iJ, 
-t.gr;, 

q,.,"'r"g.n, 
^ rriiii^i ,rír,,pelo prosseguimenro do processo licitatório em í"r, ,r,!rúr., ,,""

Seguem chanceladas as minutas do Edital e Contrato ()ra c\rminadas.

REPU BtICÂ FTDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeltura Í\,lu nicipal de ltaitubê

Diego fiajado Nevcs

Registro. oor filn. que a análise consignada neste parecer 5e ateve âs questôesjuridicas observadas na initrucào processuai c no edimr. àr aa* ane\os. nL,\ Iernos do arr. r0. \l" da Lei n' I0'480/2002. c/c o parágratb uri.o ao un. ;ã;."i;t n, 8.ó06 o.r. Niro se incrucm ..ámbito de análise desre procurador os elernel:tos ,..,,i.o, püi,i.r,"s ao eeni )le. runro auucles dcordc.m rinanceira ou orcamenlária. cuja.e\ar;dào d.r;;;;J;;;i;;rda prlos :crore: responsáreis eautoridades comperelrlcs da prelerlura Vunicipal de Itaituba_

É o parecer. sub censura_

Procurador Ceral do Municioio
Dec. Munie ipal n,,00j/2017

Ane)io ao Grnlsro Municipal - Belâ Visla _ Ctp ólt I 80-t)l)ír
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