
RE PÚBtICA FTDERATIVA DO BRASIT
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PreíeituÍa M u niciprrl de ltaituba

PARECER JURIDICO/2OI 8/I)ICONI

PREGÃO PRESI.]NCIAL N" . 076/20I8-PP.

OB,IETO _ AQUISIÇÀO D I,] UMA CAMINHONETE C,q.BI:\iE DUPLA. O KNI' PAR,{
SUPRIR A DEMANDA'DO FUNDO MUNI(]IT'AL DE ASSIS'IÊN('IA SOCIAL DO

MUNICIPIO DE ITAITTIBA _ P,A. ;

ASSUNTO - MINUTA DE EDITAL E CONTRATO.

I - RELA'TORIO

Submete-se a apreciaçÀo o presente processo rclatiro ao procedimento

licitatório na modaliiiade Pregão Presencial registrado sob o n'076/2018. ctliô objeto cottsiste na

aquisição de uma caminlronete cabine dupla. 0 km, para suprir a demanda do Fundo Municipal de

Aisistência Social rio Município de Itaituba-PA, conlorme especiticações rlo l crmo de Retêrência -
Anexo I do Edital. atendendo ao disposto na l-ei n' 10.520/2001.

Consta no presente certâme: solicitação de despesa aquisição de uma

caminhonete cabine dupla, 0 km. para suprir a demanda do Fundo Municipal dc Assistência Social

do Município de ltaituba-PA; justiÍicativa: despacho dâ Secretária Municipal de Assistência Social

para que o setor competente providencie a pesquisa de preço e inÍbrme a eristência de recursos

àrçanrentários; cotaçdo de preços; despacho do dcpartâmento de contabilidade inforrnando a

doiação orçamentária 6isponível para atender a demanda: declaração de adeqtraçào orçamentária e

financeirat autorização de abeÍtura de processo licitatório; Ponar;a CAB/PMI n' 1333/2017:

autuação do processo licitatóriol despacho de encaminhamento dos autos à assessoria jurídica para

análise e parecer: minuta do edital e ânexos. bem como. minuta do conlrato

Ficou estabelecido no edital o menor preço colll() critÚrio de julgamento'

atendendo ao que dispõe o art..l5 da Lei 8.666193.

O presente processo consta o edital indicando as exigéncias conslantes do an 40

da Lei 8.666/93 clc art.4o da Lei 10.520/2002, betll como a documetltação que os interessados

deverào apresentar pâra serem considerados habilitados.

Relatado o pleito passamos ao Parecer.

II - OBJETO DE ANÁLISE

Cumpre aclarar que a análise neste parecer se restringc a veriticação dos

requisitos formais para àeflagração do processo âdministrativo licitatório bettl como da apreciação
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III _ PARECER

O artigo J7. inciso XXI da Constituição Federal deterntina que as obras'

serviços. compras e alienà'ções da Administlação Pública serão precedidas de licitação pública que

,.r"gu* ig*ia"ae de condiçoes a lodos os conóorrentes' ressalvados os casos especificados na

legislaçào.

A licitâçào contigura O'otiO""tnto administrati\o nrediânte

Administração Pública seíeciona a- proposta tnaiÀ. vantajosa' caracterizando-se

uàãinlt,o,iuo formal. praticado pelo Gestor Público' devendo ser processado

"ãnfotriara. 
corn os principios .estabelecidos na Constituiçào Fedcral na

in liaconstitucional.

lNoqueseretêreantodali<ladelicitaróriaoracnranálise.raleaclararqueaLei
10.520/2002 dispõe que pregão é a motlalidade de licitação destinada à aquisiçrio de bens c scrviços

.àrurr. ,"nao óstes considãrados. para os Íins e efeitoi desta Lei. cotno aqucles cujos padlões de

desempenho e qualidatle possam ser objetivamente deÍinidos pelo edital' por nrcio de especiticaçÕes

usuais (art. l', Paragratb único).

O exame'prévio do edital tem índole jurídico-flortnal e consistc' via de regra' em

autos, r]o estatlo em que se encontra o pÍocedimento licitatório' os scguintes
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da minuta de edital e seus anexos. Destaca-se que a análise será restrita ilos pontos juridicos'

estando excluidos quaisquer aspeilos técnicos. econômicos e/ou discricionário:

o qual a

coltro ato
em estrita

legislaçào

l erillcar nos

elemenlôs:

perllnentei
j) preâmbulo do edital anotando o local. dia c hora p.tra recebimento dos

cnvclopes de documelltação e proposta. benr como pata o in ício de abertura dos enr eloPes:

a) autuação' protocolo e numeração;

b) justificativa da contratação;

"j-t"r*o 
de ret'erência. áevitlamente autorizado pela autoridade 

-competente'
contendooobjetÔ.ocritériorieaceitaçãodoobjeto.orçamentodetalhadoparaavaliaçãodecustos.
à;r-*i;; 

-dos 
rnétodos. esrrategia àe supriÃenro. cronograrna fisico-tjnanceiro. deveres do

.À"ir"lrá" . ."*ratante, procedimentos cle fiscalizaçAo e gerenciamento; prazo de execução e

uaranlia e sanções pelo inadirnplcmento:
'd) 

indicaçào do recurso orçamentário para cobrir a despesa:

e) ato de designação da comissão;

t) ediral numerado em ordem serial anual:

g) se preamUuio do edital contenl o notne da repaniçào intelessada e de seu

setor;
h) preâmbulo do edital indicando a modalidade e o tipo da licitaçào' betn como o

regime de execução (p/obras e serviços);
ii preâmbulo do edital rnencionando que a licitaçâo será rcgida pela legislaçâo
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k) indicação do objeto da licitação. ern descrição sttcil.tta e clara:

l) indicação do prazo e as condições para a assinatura do colltl?to ou retilada dos

instrunrentos;
m) indicação do prazo para execução do contrato ou elltrega do ob.ieto;

n) indicação das sançÕes para o caso de inaditnplenrento;

o) indicação do local onde poderá ser examinado e adquiri.lo 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 participação da licitaçào;
q) indicação da forma de apresentação das propostas;

r) indicaçâo do crilério para iulgarnento' com disposições claras e parânretros

objetivos; indicação dos locais, horários e códigos de acessb para tbrnecimento de infbrmaçÔes

sobre a licitação aos interessados:
s) indicação dos critérios de aceitabilidade dos prcços unitário e global e

indicaçào das ôondiçôes de pagamento.

No que respeita à minuta contratual, incumbe ao palecista pesquisar a

contbrmidade dos seguintes itens:
a) condições pâra sua execução, expressâs em cláusulas quc definarr os direitos.

obrigaçôes e responsabilidades das panes, em conlbrmidade com os terllos da licitaçào e da

proposta a que se vinculam, estabelecidas com clareza e precisão;

b) registro das cláusulas necessárias:

I - o obieto e seus elementos característicos:

ll - o regime de execução ou a fornla de fomecimentoi
III - o preço e as condiçÕes de pagamento. os critérios. data-base e periodicidade

do reajustamento de preços. os critérios de atualizâçào rtonetária entre â data do adimplernento das

obrigações e a do efetivo pagamento:

lV - os prazos de início de etapas de execução. de conclttsão. de entrega, de

observação e de recebimento definitivo, contbrme o caso:

V - o crédito pelo qual correrá a despesa. com a indicação da classificação

funcional programática e dâ categoria econômica;
VI - as garantias otêrecidas para assegurar sua plena execuçiio' quando exigidas;

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabiveis e os

valores das multas:
Vlll - os casos de rescisão;
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração. cm caso de rescisão

administrativa prevista no an. 77 destâ Lei:
X - as condiçÔes de irnportaçào- a data e a taxa de cânrbio para coÍlversão'

quando Íbr o casoi
Xl - a vinculação ao edital de licitação ou ao tenno qtlÊ a dispensou ou a

inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;

XII - a legislaçào aplicável à execução do contrato e espccialmenle aos casos

omissos:
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Xlll - a obrigaçào do contratado de tnanter. durante toda a e\ccução do contrato.

cm compatibilidade com as obrigações por ele assut:ridas, todas as condiçires dc habilitação c

qualifi cação exi gidâs na I icitação;
XIV - cláusula que declare competente o tbro da sede da Adrninistraçào para

dirimir qualquer questão contratual. salvo o disposto no § 6o do art. 32 da Lei n. 8.666/9il
XV - A duração dos contratos âdstrita à vigência dos lespectivos créditos

orçamentários. ressalvadas as hipóteses previstas no art. 57 da Lei n. 8.666/93.

Considerando que o edital seguiu todas as cautelas reconlendadas pela Lei

10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666193:,

Considerando que o procedimento não apresenta irregulalidades que possanl

macular o certame e que a minuta do edital segue os preceitos legais qtre relcln a lnatéria. !2P!Ug
pelo prosseguimento do processo licitatório ern seus ulteriores atos.

Seguem chanceladas âs rninutas do Edital e Contrato ora examinadas.

Registro, por tim. que a análise consignada nesle parecer s!'aleve às questÔes

jurídicas observadas nâ instruçào processual e no edital. com seus allexos. nos lermos do art. 10. §

l'. da Lei n' 10.480/2002. c/c o parágrafo único do all. 38 da Lei n" 8'ó66/9i. Não se incluem no

âmbito de análise deste Procurador os elenrentos tecnicos pertinentes âo cerlanre. como aqueles de

ordent tinanceira ou orçamentária. cuja exatidão delerá ser veriiicada pclos sclorcs responsáveis e

autoridades cornpetentes da Pret:itura Municipal de Itaitubâ.

ATEMISTOKHLES A. DE SOUSA
PROCUR{DOR.IURiDICO MUNICIPAL

OAB/PA N" 9964
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E o parecer. sub censura.

Itaituba - P,\.01 agosto de 2018.
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