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REPÚ SLICA TEDERATIVA DO BRASIL

esrnoo oo PaRÁ

Prefeitúrâ Municiprl d€ ltaituba

O FLs

HIDRAI]LIC,\ DESTINAT)A A
VICIN,\IS DF- ACESSO AS

R

PA RECIIR .II.] III I)I(]O/2OI 8/DICOM

PReC;Ão pR.rst:NCIAL N' - 07{i2018-PP.

OBJETO - AQUISIÇÀO DE UMA ESCAVADI]IRA
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS

COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE II-AITUBA _ PA.

,\SSL NTO - \'11\t]].\ I)E tlt)lL\L ll ('ONl ltA lC)

I _ RELATÓRIO

Submete-se a apreciação o presente processo rclativo ao proccdinlento

licitat(trio na modalidade Pregão Presencial registrado sob o n'074/2018, cLrio tlb.ieto corlsiste na

"qui.içao 
de unta escavadeirul]idráuli"u riestinada a rccuperação e manulençào das estradas vicinais

dc acssso as comunidades no Município de Itaituba - PA, cotlfonre especilicaçÔes do Tcrrlto de

Relàrência - Anexo I do Edital, atendendo ao disposto na Lei n" 10 520/1002'

Consta no presente cerlame: soticitação de despcsa para aquisiçào ile uma

escavadeira hidráulica destinada a recuperação e manutenção das estradas ricinais de lcesso as

cornunidades no Município de Ítaituba - PA; justificatival convênio 867751/2018 Ministelio da

lntegração Nacional. órgão vinculado a superintendôncia da Ama,ônia Proposta no 027100/2018:

,i"cãraçao de contrapartida da Proposta; despacho do Prefeito Municipal para que o setor

cornpcterrte pr.ovidencie a pesquisa d" pr"ço ê infon,e a existência de recLtrsos orçamcntários;

temo 6e adesão ao projeto padionizado: deipacho do depaftamento rie contabilidade infbrtnando a

dotaçâo orçamentária disponível para atendei â demanda; declaração de adeqLraçào orçâmentária e

tlrrarrceirat'Ponaria GAB/PMl n" t:::lzttlz; autorização de abertura d(- processo licitatóriol

autuaçào rJo pr.ocesso licitatóriol despacho de encaminhamento dos autos à astessoria jurídica para

análise e parecer; nlinuta do edital e ane\os. bem como. minutâ do cÔntrato'

FicouestabelecidonoeditalomenorpreçocÔnlocriteriodejulgantento.
atendendo ao que dispõe o art. '15 da Lei 8.666/93.

o presente processo consta o edital indicando as exigências constaÍltes do art.40

da Lei 8.6ó6193 c/c âfi. 4' da Lei 10.520/2002. bem como a documentaçào que os interessados

deverão apresentar para serem considerados habilitados.

Rclatado o pieito passatnos ao Pareccr.

Rorlo\rü lÍilnsct]iaz(_r rcu c1 Rurl)cc na.r/n-^nc\oro(;rnâs(rfvlLrnrcrBll Bela Vrstr _ CEl' 6ti l8o_(li)lr ll^lltlB^_P^
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REPÚ BLICA FEDÊRAÍIVA DO BRASIL

ESÍADO DO PARÁ

PÍeÍeitura N,lunicip.l de l{aituba

II - OBJETO DE ANÁLISE

Cumpre aclarar que a análise ncste parecer. se restrinse a verilicação dos

requisitos lomais para deflagraçio io prã."rio administrarivo licitatório benr conlo da apreciaçào

da minuta de ediÍal . ,.u, un.*Jr]-d*u.ulr" qu" a análise será resrrita llos pontos iurídicos'

estando exclüídos quaisquer aspectos téÇnicos' econônricos e/ou discricionários'

III _ PARECER

O artigo 37. inciso XXI da Constituição Federal tletertnina que as obras'

serviços, compras e alienaçÕes au-ÀJ*inirtruçao pública serão precedidas de licitação pública que

assegure igualdade de condiçoeJ ;';;;;";;;;,""rrenres, ressalvados os casos especiÍicados na

I egis-laç à o.-

A Iicitação conligura procedinlento administrativo trtediante

Administraçào Pública seieciona u'ptupo"o mais. vantaiosa' caracterizando-se

;;;]i;i;i;;;il tbirral. praticado p'lo' c""o' .Público' 
devendo ser pr.cessado

llnffi;il" .à,ll nr' principios estabelecidos na Constituição Fecleral na

infraconstitucional.

No que se relêrc a modalidade licitatória ora em análise' rale aclarar que a Lei

I 0.520/2002 dispÕ. qu" p."gao e â"'lààiülát' at rili"ção rlestinatla à aquisiçio de 9:l::::]t::
;;il r;;dã.Ãies'considãrados' para os lins e efeitos deía Lei' como aqucles culos padroe5 oc

desempenho e qualiaaoe porsu,n.àr'ãoj.iiru,r.,.n,. detinidos pelo edital. por nreio de especiÍicaçÔes

usuais (art. 1". paragrafo único)'

O exame previo do edital tem índole jurídico-formal e consiste' via de regm' em

verificar nos autos. no 
"uuOo 

'ã,i"iü'l" -.n.o"iru 'o procedimento licitatório. os seguintes

eler]entos:
a) autuâçào. protocolo e numeraçãoi

b) i ustiticativa da contratação; 
-

c) termo de referência- áevidamente aurorizado, o:* i:1"]]l^?*^:",1p::i::'
contendo o objeto, o critério de aceitação do objeto' orçanlento detalhado par avalraçao oc çu5ru5'

definição dos métodos. .,"utJ!iu àt "ptútno' 
cronograma fisico-tin'rnceiro' dereres do

contratado e contrâtaute, pro".di*"r,,o, de Íiscalização e gerenciamento: prazo de execução e

carantia e sanções pelo inadimplemento:"" '--- 'aj inai.uçào do recurso orçamentário para cobrir a despesa:

e) ato de designação da comissào;

t) edital numerado em ordetn serial anual:

g; ," p,"aaúufo ao edital contérn o nome da repartição interessada e de seu

setor;
h) Preârrbulo do edital

regime de execução (p/obras e serviços):

o qual a

cot]lo ato

enr estrita
legislação

indicanrio a ntodalidacle c o tipo da licitaçào' lretlt como o

Rodo! ia 
-liâr]sâ,nâzón 
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i) preâmbulo do edital rnencionando que a licitâção será rcgida pela lcgislação

peÍtinentcl 
j) preâmbulo do edital anotando o local. dia e hora p^ra recebimento dos

envelopes de docuÃentação e proposta' bem como para o inicio.de abertura dos envelopes:

k; indicaçab do objeto da licitaçào' em descriçào sucitrta e clara:

ll indicaçao do fraÀ e as condições para a assinatura do contralo ou retirada dos

instrunlentos; 
to ou entrega do objeto:m) indicaçâo do prazo para exccuçào do.contral

n) indicaçào das sançÕes para o ca:o de inadimplemento:.

oj indicaçào do local onde poderá ser examinado e adqutrttlo o pro1eto oaslco' c

se há projeto execúivo dirponivel na data àu publicação do edital e o local onde pot'lerá ser

examinadô e adquirido 1p/obras e serviços):
p) ináicação das condições para panicipaçào da licitação;

q) indicação da lorma de apresentaçã9 das propostas:

r1 indicaçào ào trit"'io para julgamtnto' com disposiçõc" claras e. parântelros

obietivos; indicaçào dos locais. horários e códigot- d" ut""o parâ fornecilncnto de inlormaçÔes

sobre a licitaçào aos interessados:
s) indicaçào ios critérios de aceitabilidade dos preços unitário e global e

indicação das condições de pagamento'

No que respeita à minuta contratual' incumbe ao parecista pcsquisar a

conÍbrmidade dos seguintes itens:
a) condições parâ sua execuçào' e\pressas etn cláusulas que delinam os dircittls'

obrigações e responsabilidadet "J;; p'*t'; conftrmidade- com os ternros da licitaçào e da

propãtt, u qra se rinculam. estabelecidas cont clarezl e preclsao'

b) registro das cláusulas nccessárias:

I - o óbjeto e seus elementos caracteristicos:

ll - o rigime de execução ou a fonlra de fomecimento:

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

do reajustamento de preços, os *i,eriá, JJ 
"ir"riáção 

rnonetária entre a data Jo adimplemerlto das

obrigaçÕes e a do efeÍivo pagamento;

rv - o. p,uiái ã" início de etâpas de execução' de conclusão' de entrega" de

observaçào e de recebimento definitivo' conÍbrme o caso:

v - o.redito feiJ'qual conerá a despesa- corn a indicaçào da classilicação

iuncional programática e da categoria econômica;
vt - as garanlã ol'erecidas para assegurar sua plena es*'çi.",' llii't::-],C"idi:'
Vll - oi direhos e as responsabilidades das partes' as penalidades cablvels e os

valores das multas:
VIll - os casos de rescisâo;

IX - o ,..o"nt,l.i;;;i; ;* direitos da Administração. crn caso de rescisão

administrativa prevista no art. 77 desta Lei:

X - as condiçOes de irnportaçào' a data e a tara de cânrbio para conversão'

quatrdo for o caso:

o

Ro.or ia Transarnlzôn,c, c/ Rua Décima. s/n. Anexo ào Cinüsro Munrcipal_ Belâ visrâ - CI:P: ó8' lttl)_(xrll _ l1r\lt'tlBA_P^
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Xl - a vinculação ao edital de licitação. ou ao terllro qtte a dispensou ou a

inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;

Xll I a legislaçao aplicável à execuçào do contrato e especialmenle aos casos

Xlll-aoh}igaçãodocontratadodemanter.durantetodaacrecuçàotJocotrtrato.
em cornpatibilidade com a§ oÚrigações por ele assumidas. lodas as condiçties de habilitação e

qualilicaçào exigidas na licitaçãr::
XIV - cláusula que declàre competente o tbro da sede da Adrninistrâçào para

iiirimir qualquer questão contratual. salvo o disposto no § 60 do art- l2 d'r Lei r1 8 666/93:

xv-Aduraçãodoscontratosadstritaàvigênciadosrespectivoscréditt.ls
orçamentários. ressalvadas as hipóteses previstas nÔ aft. 57 da Lei n' 8 6ó6l9i'

Considerando que o edital seguiu todas as cautelas reconrendadas pela Lci

10.52012002. com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93:

Considerando que o procedilnento nào apresenta irregularidades que possam

macular o certame e que a niinuta do edital segue os preceitos legais que regem a materla. @!4q

pelo prosseguimetrto do ptocesso licitatório enr seus ulteriores atos'

Seguem chanceladas as minutas do Edital e Contrato ora eraminadas'

Registro,'por tim' que a análise consignada neste parecer se ateve às questÕes

jurídicas observadas rrã instrúçao procEsual e no edital' :9T t:ut ânexos' llos tertnos do ârt l0' §

"1". 
da Lei n., 10.480/2002, c/c o párágràfo único do art. 38 da Lei n'8.6ó6l9i. Não se incluem no

âmbito de análise deste procurador oi elementos técl-}icos pertinenles ao cenan]e. como aqueles de

ordemfinanceiraouorçamentária.cujaexatidãodeveráserverificadapelossctoresresponsáveise
autoridades competentes dâ Prefeitura Municipal de Iuituba'

É o patecer. sub censura.
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