
RE PÚ BLICA FEDERAÍIVA OO BRASIL

EsÍADO DO PARÁ

Pretertu ra lVunic,p.rl de ltartuba

PARECF]R .II]RiI)I('O/20I8/DI('OM

PRE(;ÃO PRI,SEN(]IÀL N' - 075/20I8-PP.

OBJf,TO _ AQL]ISIÇÀO DI] ARE,IA. PEDRA BRI'I-A E PILARES I]I\1 CONCRETo PAR^

ATITNDER AS N EC ESSI DADES DO FUN DO NIUN ICIPAL DE F- Dl rC'\Ç :\( )

ASSUNTO. IVÍINUI'A DE EDIl'At- E CON'IRATO

Submete-se. a apreciaçâo o presente piocesso rclatiro ao prÔcedimento

licitatório na modalidade Pregão Presencial rtgistrado sob o n'075/2018. ctrio objeto collsiste na

aquisição de areia. pedra brita e pilares eln concteto para atender as neccssidades do Fundo

üun;cipal de Educaçào, conforme especilicações do Termo de Referência Anexo I do Edital.

atendendo ao disposlo nâ Lei n' 10.520/2002.

Consta no presente cenalne: solicitaçào de despesa'para aquisição de areia'

pedra brita e pilares ern concreto para atendeÍ as necessidades do Fundo Municipal de Educação:

justificariva: despacho do Secretário Municipal . de Educação para que o setor competenle

provi,iencie a pesquisa de preço e inlbrme a existência de recursos orçanlentáriosi cotação dc

preços; tJespacho do departamento de contabilidade intbrmando a dotação orçalnentária disponível

paru atendei a tlemanda; <.leclaração de adequação orçamentária e financeira: I'ortaria CAB/PMl n"
'133312017., 

autorização de abertura de processo licitatório: autuâçào do processo licitatório:

despacho de encamin-hamento dos autos à assessoria j ur'ídica para análise e parecer: minuta do edital

e anexos. bem conro. minuta do contrato.

Ficou estabelecido no edital o menor preço conlo critório de julgâmento"

atendendo ao que dispõe o art. 45 da Lei 8.666i93.

O presente processo consta o edital indicando as exigência: corlstantes do art. 40

da Lei 8.666i93 c/c art. ,lo da Lei 10.520i2002. bern como â documenlâção que os interessados

deverão apresentar para serem considerados habilitados.

I - RELATORIO

Relatado o pleito passamos ao Parecer

II . OEJETO DT] ANALISE

Cumpre aclaral que a análise neste paÍecer se rrstringc a veriÍicaçào dos
requisitos Íbrmais para detlagração do processo adnrinistrativo licitatório ber:r conro da apreciaçào
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da minuta de edital e seus anexos. Destaca-se que a análise será restrita aos pontos ]urídicos.

estando excluidos quaisquer aspectos técnicos. econôtnicos e/ou discricionáriot'

III _ PARECER

O arrigo 37. inciso XXI da Constituição Federal detertnina que as obras'

serviços, compras e alienições da Administração Pública serão precedidas de Iicitação pública que

,rs"gu." iguaidade de condiçOes a todos os concorrentes, ressalvados os casos especiÍicados na

legislação.

A licitação configura procedimento adrninistrativo tltediante

Administração Pública seieciona a proposta mais vantajosa. caracterizando-se

administratívo tbrmal, praticado pelo Gestor Público. devendo ser processado

conf-ormidade com os princípios estabelecidos na ConstituiÇão Fedcral na

infraconstitucional.

o qual a

como ato
enr estrita
lcgislação

Noqueseretêrearnodalidadelicitatóriaoraemanálise.laleaclararqueaLei
10.520/2002 dispõe que pregão é a rnodalidade de licitação destinada à aquisiçào de bens e serviços

comuns, sendo ástes considãrados. para os fins e efeitos desta Lei. como aqueles cujos padrÕes de

desempenho e qualidade possam ser objetivamente detinidos pelo edital. por rneio de especificações

usuais (art. l'. paragrafo único).

oexantepréviodoeditalteilíndolejurídico-formaleConsiSle.Viaderegra,em
vcrillcar nos autos. no estado em que se encontra o procedimento licitatôrio. os seguintes

elementos:
a) autuaçâo. protocolo e numeraçâo:

b) -iustiÍicativa da contratação;

c) termo de relêrência. devidamente autorizado pela autoridade cotnpetente'

contendo o objeto. o critério de aceitação do objeto, orçamento detalhado para alaliação de custos-

detiniçâo doi métodos. estratégia de suprimento. cronograma fisico-financeiro, deveres do

contralado e contratante. procedimentos de fiscalização e gerenciamento: prazo de esecução e

garantia e sanções pelo inadimplemento:
d) indicação do recurso orçamentário para cobrir a despesa:

e) ato de designação da comissão;

f) edital numerado em ordem serial anual;
g) se preâmbulo do edital contern o nome da repartição interessada e ile seu

setor;
h) preânrbulo do edital indicando a modalidade e o tipo da licitação. bent como o

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

Perlinente: j) preâmbulo do edital anotando o local, dia e hora para recebimento dos

envelopes de docunrentação e proposta, bem como para o início de abertura dos envelopes;

Rodo\iâ I Írnsamarônrca c/ Rua Dccrmà. sr'n- Ane\o ao Crnásto Munrcipal - Bela Visla- ( EP ó8 1E0,000 ll A1l UBA-PA



REPÚBLICÁ FEDERATIVA DO SRASIL

EsÍADO DO PARÁ

'PÍefeitura Municipal de ltaituba

instruntcntosi

se há projeto e

k) indicação do objeto da licitação. em descrição sucinta e claral

iíiraia"çã. a" prazo e as condiçÕes para a assinatura do corltrato ou retirada dos

m) indicâção do pÍazo para execuçào do conlrato ou erltregir do objeto:

n1 indicaçào das sançÕes para o caso de inàdimplemcnto:

oi inai.uôa. do locai onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico' e

"".úiuo 
a;.poniuel na data àa publicação do edital e o local onde poderá ser

examinado e adquirido (p/obras e serviços):
p) inàicação.das condiçÕes para participação da licitação:

q1 indicaçao da forma de apresentação das propostas:

,) inai.uçao do critério para julgamento' com disposiçÔes claras e. parâmetros

obietivos; indicaçào dos loóais. horários e códigot ti" utttto para tbnlecimcnto de int'orrnações

sobre a liciuçào aoi iiltercssados:
s) indicação dos critérios de aceitabilidade dos preços unitário e global e

indicação das condições de pagamento'

No que respeita à minula contratual' incumbe ao ptrecista pesquisar a

conlomidade dos seguintes itens:

a) condiçÕes para sua execução' e\pressas em cláusulas que detinam.os direitos'

obrigações e responsabilidâdes das partes" em conformidade com os termos da licitaçào e da

propiori, u qu. se I inculam. estabelecidas com clareza e precisào:

b) registro das cláusulas necessárirs:

I - o ôbjeto e seus elementos característicos:

ll - o rigime de execuçào ou a tbrma de fomecimento:

ll! - o preço e as condiçÔes de pagamento' os critérios' dâta-bâsc e periodicidade

do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das

obrigações e a do efetivo pagamento;

IV - os prazos ae i{clo de etapas de execução' de conclusão' de entrega' de

observação e de recebimento detinitivo. Lopformç o caso;

V - o crédito pelo qudl correrá a despesa' com a indicaçào da classiÍicação

I-uncional programática e da categoria econômica:
Vl - as garaniías oferecidas para assegurar sua plena execuçào' quando exigidas:

VII - oi direitos e as responsabilidades das pa4es, as penalidades cabiveis e os

valores das multas:
VIll - os casos de rescisão;

lX - o reconhecimento dos direitos da Administração' ctll caso de rescisão

administrativa prevista no art. 77 desta Lei; ' .

X - as condições de importação. a datâ e a taxa de cânrbio para conversão'

quando lor o caso:
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a

inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;

Xll - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos

omissos;
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XIII - a obrigaçào do contratado rle lnanter' durante toda a c\ecuçào do contrato'

em compatibilidad" .o, u, "btü;õ"t 
por ele assumidas' todas as condiçires de habilitação c

qualificaçào exigidas na licitação:
XIV-cláusulaquedeclarecompctenteol.orodaSc..ledtlALllninistraçãopara

dirimir qualquer questão contratual' salvo o disposto rro § 6o do an 32 da Lei rr' 8 666/93:

xv - a o,.uiit JÀ- *ni'utot aditrita à vigência dos respectivos créditos

orçamentários, ressaluadas as hipóieses pr'ristas no art 57 da Lei n. 8-666/9i'

Considerando que o edital seguiu todas as cautelâs recornendadas pela Lei

l0.52OI2O0Z. com aplicação subsidiária da Lei 8'666/93;

Considerando que o plocedimento nào apresenta irregularidades 1Yt' 
p*1i

nra'cular o...trr". qr" a minuta do edital segue os preceitos legais que regem a materla' gplgq

p.tá p.ot."gri*"nto do processo licitatório ern seus ulterioÍes âtos'

Seguem chanceladas âs minutas do Editâl e Contrato ora etanlinadas'

ReS,istro. por litn' que a análise consignada neste pareceÍ ': -1t:^1'}t:'^Uti
iurídicas observadas nã instruçào procéssual e no çdital' 

^t91 
t:" anexos' no\ terrnos do arl lu' §

'r. ã"i"i"; 10.480/2002. c/co plágrafo único do art 38 da.Lei n'8'666/91' Não se incluem no

âmbito de análise deste pro"*ual* oi tü"ntos técnicos pertinentes ao certatne' como aqueles de

ordem financeira ou orçamentár;, üu 
"*miaao 

deveú ser verificada pelos sctores responsáveis e

ãuioriouá"t .o*p"tenlei da Prefeitura Municipal de Itaituba'

É o Pa.ecer. sub censura'

Itaituba - PA' 2'l de julho de 2018'

Piego Cajado Neves

Procurador Geral do MuniciPio
Dec- MuniciPal n" 003/2017
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