
Cumpre aclarar que a análise neste pârecer se restringc a verificação dos

requisitos Íbrrnais para àeflagração do processo administrativo licitatório benl como da apreciação

REPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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PARECER JURIDICO/20I8/DICOM

PREGÃO PRESENCIAL N" - 078/20I8.PP.

OBJETO _ AQUISIÇÂO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDI]R AS NECESSIDADES
DO FUNDO MUNICIPAI- DE EDUCAÇÀO DO ML]NICÍPIO DE ITAII'UI]I\ _ PA.

ASSUNTO - ]\,IINUTA DE EDITAL E CONI'RATO.

I _ REI,ATORIO

Subnrete-se a apreciaçào o presente processo relatiro ao proccdinrento

licitâtório na modalidade Pregão Presencial registrado sob o n"078/2018. cLrio obieto consiste tla

aquisição de mesas e cadeiras para atender as necessidades do Fundo Municipal de Edtrcaçào dtr

Município de ttaituba - PA, confonne especiÍicações do Termo de RelêrÔncil Anexo I do l-,dital.

atendendo ao disposto na Lei n' 1052012002.

Consta no presente cename: solicitaçào de despesa para lquisiçào de ntesas e

cadeiras para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educaçào do MLrnicípio de ltaituba -

PA; justificativa; despacho do Secretário Municipal de Educação para quc o setor cornpetente

providencie a pesquisa de preço e intbrme a existência de recursos orçanlclltários; cotaçào dc

preços; despacho do departamento de contabilidade inÍbnnando a dotaçào o[çitnlentária disponível

para atender a demanda; declaração de adequaçào orçamentária e financeira: l'ortaria GAU/PMl n"

l:::fZOp; autorizaçào de abenura rJe processo licitatório: autuaçào do processo licitatório:

rJespacho de encapinharnento dos autos à assessoria -iurídica para análise c pa[ccer: rrinuta do edital

c ancxos, bem como. minula do contrato.

Ficou estabelecido no edital o menor preço como critório de julgamento.

atendendo ao que dispõe o art. 45 da Lei 8.666193.

O presente processo consta o edital indicando as exigências constantes do aí 40

da Lei 8.666193 c/c an. 4o d; Lei 10.520/2002, bem como a documentação que' os interessados

deverão apresentar para serem considerados habilitados.

Relatado o pleito passamos ao Parccer.

II - OI}JETO DE ANALISE
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da minuta de edital e seus anexos. Destaca-se que a análise será restrita itos potltos jurídicos.

estando excluídos quaisquer aspettos técnicos. econônlicos e/ou discricionário'

III - PARECER

i
O anigo i7l'inciso XXI da Constituição Federal detertnitra que as obras.

serviços, compras e alienaçôes da Administração Pública serào precedidas de licitação pública que

assegure igualdade de condiçôes a lodos os concoffentes. rcssalvados os casos especilicados na

legislação.

A licitação coqfigura procedimento adrninistrativo tnediante

Administração Pública seleciona a pft)posta mais vantajosa- caracterizando-se

administrativo Íbrmal. praticado pelo Gestor Público' devendo ser prtressado

conformidade com os princípios estabelecidos na Consthuição Fedcral na

intiaconstitucional.

o qual a

conlo ato
em estrita

legislação

No que se refere a nrodalidade licitatória ora em análisc. rule aclarar que a l-ei

lO.520l2OO2 dispõe que pregão é a modalidade de licitação destinada à aquisiçi-ro de bens e serviços

cornuns. sendo estes considerados. para os fins e efeitos desta Lei, como aqucles cujos padrÕes dc

desempenho e qualidade possam ser objelivamente definidos pelo edital. por nlcio de especiticaçÔcs

usuais (art. l', paragralb único).

O exame prévio do edital tem índole jurídico-formal e cotrsiste. via de reg[a, enl

verificar nos autos. no estado eln que se encontra o procedimento licitltório. os seguintes

elementos:
a) autuação, Protocolo e numeração;

b) j ustificativa da contratâção;

c) termo de refêrência, devidamenle autorizado pela autoridade conlpetellte'

contendo o objeto. o criterio de aceitação do objeto, orçamento detalhado parr avaliação de custos.

definição dos rnétodos, estratégia de suplimento. cronograma fis ico-tirrarrceiro, deveres do

contraiado e contralante, procedimentos de fiscalização e gerenciamentol prazo de execução e

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

e) ato de designação da comissão;

t) edital numerado em ordem serial anual;

g) se preâmbulo do edital contém o nome da repartição itrtercssada e de seu

setor:
h)preâmbulodoeditalindicandoamodalidadeeotipodalicitação.betlcomoo

regime de execuçào (p/obras e serviços):
i).preâmbulodoeditalmencionandoquealicitaçãoseráregidapelalegislação

pertinente;

.i) preâmbulo do edital anotando o local' dia e hora para recebimento dos

envelopes de docurnentação e proposta. bem como para o início de abenuta dos envelopes:
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k) indicação doobjeto da licitação. em descriçào sucinta e clara:
l) indicaçào do prazo e as condições para a assinatura do c()ntrato ou retitada dos

instrumentos:
m) indicaçào do prazo para execuçào do contrato ou entrega do objeto:
n) indicação das sanções para o caso de inadirnplenrenlo:
o) indicaçào do local,onde poderá ser examinado e adquiri.lo o projeto básico. e

se há projeto executivo disponível na data dâ 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 f'orma de apresentação das propostâs;

r) indicação do critério para julgamento. com dispósiçÔes claras e parimelros
objetivos; indicação doi locais. horários e códigos de acesso para fornecirnento de intorrnações

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

indicação das condições de pagamento.

No que respeita à minuta cotltratual, incumbe ao patecista pesquisar a

conformidade dos seguintes itens:
a) condições para sua execução. expressas em cláttsulas qLrc delinam os direitos.

obrigações e responsabilidades dâs pârtes. em conlormidade com os ternlos t1a licitaçào e da

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

b) registro das cláusulas necessárias:

. l- o objeto e seus elementos característicos:
l[ - o regime de execução ou a fortna de fomecimento:
III - o preço e as condições de pagamento. os critérios. data-basq e periodicidade

do reajustamento de preços. os critérios de atualização monetária entre a dâtâ do adimplentento das

obrigaçÕes e a do eletivo pagamento;

lV - os prazos de início de etapas de execução. de conclusão. de entrega' de

observação e de recebimento detinitivo, conÍbrme o caso;

V - o crédito pelo qual conerá a despesa. com a indicação da classificaçào

funcional programática e da categoriâ econômica:
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execuçrio, quando exigidas:

Vll - os direitos e as responsabilidâdes das partes. as penalidades cabíreis e os

r,alores das multas:
VIII - os casos de rescisào;

IX - o reconhecimento dos direitos da Administraçào. em caso de rescisão

administrativa prevista no art. 77 desta Lei;
X - as condições de irnportação. a data e a taxa de cânrbio para conversão'

quando lor o caso;
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao ternlo que a dispensou ou a

inexigiu. ao convite e à proposta do licitante vencedor;

xll-alegislaçãoaplicávelàexecuçãodocontratoeespecialmenteaoscasos
omissos:
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XIlI.aobrigaçàodocontratadodemanter.durantetodaac\ecuçàodoconlrato.
em compatibilidade com as oürigaçOes por ele assumidas. todas as condiçires de habilitação e

qualifi cação exigidas na licitação;
xtv _ cláúsula que declare çompetente o foro da sede da Administraçào para

dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6o do art' 32 da l''ei n 8'666/93;

xV.Adumçãodoscorrtràtosatlstritaàvigênciadosrespectivoscréditos
orçamentários. ressalvadas as hipóteses previstas no art 57 da Lei n 8 66ó193'

Considerando que o edital seguiu todas as cautelas rectxnendadas pela Lei

l0.52OIZOO2, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93;

Considerando que o procedimento não apresenta irregularidades que possâm

macular o certáme e que a minuta do edital segue os preceitos legais que regern a matéria.9221@

pelo prosseguir4ento do processo licitatório ern seus ulteriores atos'

i S"gr"a chanceladas as minutas do Edital e Contrato ora exlntinadas'

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

jurídicas obselvadas nã instrúçao processual e no edital, :9T t:ut anexos' nos lennos do art l0' §

ii, au l.i n., 10.4g0i2002, c/co parágrafo único do arr. 38 da.Lei n.8.666/9i. Não se incluern no

ambià de análise deste procurador oi elementos técnicos pertinentes ao certame. como aqueles de

ord., finuna"iru ou orçamentári4 cuja exatidão deverá ser verificada pelos sctores responsáveis e

autoridades competentes da Prefêitura Municipal de Itaituba'

E o Parecer, sub censura'

Itaituba - PA. 07 de agosto de 20 | 8'
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