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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura M u nicipal de ltaituba

PARI,]CER JURÍDICO 2OI8 - PMITB

PIIOCESSO LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PTTESENCIAL N" 08I/.]O IS.

OBJI|TO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSID^DES
DO F'UNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC]A SOCIAL DO MUNICiPIO OA rrAIrúTIA _ r"t"-
ASSI.NTO - MINUTA DE EDITAL E CON IITAI'O.

l - nrilaróRro

Submete-se a apreciação o presente processo relativo ao procedirnento Iicitlttório
na mrdalidade Pregão Presencial registrado sob o n'0gl/201g. cujo objcto é aquisiçào de rnalcriâis
de lirnpeza para suprir as necessidades do Frrntlo Municipal áe Aisistência Social. conlor.rne
especiÍ'icaçôes do Termo de Refêrência - Anero I do Ediial, atenderdo ao disposro nn r ci ,.'
10.57in002.

Consta no presente ceÍame: solicitações de despesa para acluisição de materiais
de Iinrpeza para suprir as necessidades clo Fundo MuÁicipal de Assisiência 

'sociâl; 
justificativa.

despacho.da secretária Municipal Assistência Social para que o setor competente pioviclerrcie a
pesqLrisa de preço e infotme a existência de recursos orçare,riárior; cotação dà preçosl despacho do
depart.nrento de contabilidade inÍbrrnanclo a dotação orçamcntária áisponível'poru at.,,,r",. à
denrarrda; declaração de adequação orçamentár'ia e-financeira; l)ortaria cB/pMl n., r:i3i l.,rr7:
autoriâção de abeÍura de processo. ricitatório; autuação do processo ricrtatório; despacrr,, crc
encarrrinhamento dos autos à assessoria jLrrídia, pnru urâlir. e parecer; nrinuta do edital e arrtros.
benr conto, minuta do contrato.

Ficou estabelecido no editrl o menor
julgirntento, atendendo ao que dispõe o art. 45 tla Lci g.666/93

preço por item como cr.ittr.lo de

O presenÍe processo consta o eclital indicanclo m exigências constanles do r

da l-ci 8.666/93 c/c art, 4o da Lei I0.520/20(J2. irem conro a docu,ertação que os i,lcrc,
devcnio apresentar para seÍetn considerados habilitacios.

l0
Lrios

Relata(lo o pleito passrirnos ao lhrccer.

II . cIIJIITO DI' ANÁLISE

Cr"tm1trc aclantr cluc lt unlll sf ncstc l)rr.eccr se r,.,sttin1lc lt rcIiltt.rrLr. .1,,.
Ieqtri-'iLos littnlis par-a dellatraçào cltr ptoccss. uLirrinislratir.licirat(rrio i,c,,, co,rrr,.l" 1,1,,1.. ,,.,,,dmrirLltâ de edital c serrs âne\os. Deslacl-sc rlLre n irnririse ser'á r'crrrjta âo5 pu5ros.1rr,.,,...,".
eslanilo e\cluídos quaisquer.aspectos tecnicos. eco,ônticos c,,.oLr rliscrici.nári.s
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III - I)ARECEII

O artigo 37, inciso XXI d,r Constituição Federal deteflnina quc as,jbrâsr
serviços, compras e alienações da Adminish'ação Pública serão precedidas de licitação pÍrbliua que
assegLrre igualdade de condições a todos os concomentes, ressalvados os casos especilicariÜs na
legislaçào.

A licitação configura procedimento adnlinistrativo mediante
Administração Pública seleciona a proposta n'tais vantaiosa. câracterizando-se
adnrinistrativo Íbrmal, praticado pelo Gestor [)úblico, devendo ser processado
conl'olrnidade com os princípios estabeleciclos na Constituição F'ederal na
inflac onstitucional.

o qiral a

corlo ato
enl cstrila
lcri, ieçâo

No que se relere a rnodalidade licitatória ora ern análise, vale aclarar c1r:e u Lei
10.520/2002 dispÕe que pregão é a modalidade de licitação destinada à aquisição de bens e scr.r,iços
comLrns. sendo estes considerados, para os fins e eleitos desta Lei, corro aqueles crrios padr(les de
descntpenho e qualidade possam ser ob.ietivarnente definidos pclo cdital, por rneio de espcciÍicaçõcs
usLrai5 (art. lo, paragrafo único).

O exame prévio do edital tem índole jurÍdico-Í'ormal e consiste. via de reqrr. cnr
veriÍlcar nos autos, no estado em que se cr)contra o procedimento licitatór'io. os segriint!,s
elerneÍrtos:

â) arrtuaÇào. plotocolo e nLlnlcrtção:
b).iustrÍicativa du conlrtlaçào:
c) tcrnlo de lelctôrtcilt. clcrirliturcnlc ilrrtorizxrlo pelrL aLrtoridlrrlc c!)nrp...irle.

conle L(lo o objcto. o crilério tle accitaçiro do oL) elo. orçnnlcnl() Lltlilllta(lo lta|a lrr.aliaçiro tlc L to\.
dctirliçliLl dos métodos. estrategil clc srrplinrc-rlr.r- cronoqll,.ru llsico lln-rnccir.,t. Llerçr .ltr
corlir'.ilildo e contrlltanlc. I)roccdilrenlos clc li.:iiiizlçtio r. {(rr'rLcianl.itlo: l)t.lzo (lc e\!',. ,.1 a.

laranr :r c sanções pclo inadintplenrento;
d) inrlicaçào do r.ccrrrso or.çurnenliirio para cobr.ir a tlcspesa:
e) uto dc designaçào tla contissrio:
Í) cdilal nurncr.ado enr itrdcnt scriai arrLral:

e) sc prelirnbttlo (l!) c(lilal r()riLünr o non'rc rlir lepaltiçlio ilrlcresslttll c L .. sr.u
sel()r:

hlplcânrbLrlo rlo erlitirl incliel,rti,r l nroLlllicllrit.e o Lil,i, cjrr licirrrçr'ro. hll . r,r i,
regiLr : cle execução (piobrls e scrviços);

i) preárnbLrlo clo c',:iital nrcrrcionunilo qrrc a licitaçl-ro selri legicla pclir Icr:r .,.-l-lo

Icltir Jnte:

.j) preântbLrlo do c.tlital lnolanJo o Iocll. tlil e hort pltra r.eccbirncrrlo clos
en'c'l,rPcs rle docunlenraçào c proposta. bcrn conro pirlir o início cle aberrLrr.a rlos envelopes:

k1 rndicaçào do objcto tla licir.tr-io. enr clescriclto sucinll c clara:
l) indiclrçiro r1o 1;razo e lls eor ,l .Ôr's prr|lr ir rrssr ralrira tlo cont|al0 oU ti.tilt .lo.

inslr! illaltos;
nt) irtdicaçào tlo prazo par.ir ..,!'! ilÇào rlo tolttLrl\) oLi eniregit cl0 obictr,:
n) indiciiçiio dils silnç(tes pall o clsu tlc, iilrlintplcntcnlo:
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o) indicação do local onde poderá ser examinatlo e adquirido o projeLo básico, e
se hir projeto executivo disponíve) na data da prrblicação do edital e o local oirde pocler.á ser.

exanrirrado e adquirido (p/obras e serviços);
p) indicação das condições plra participação da licitação;
q) indicação da Íbrnra cle aplesentação das propôstas;
r) indicação do critério para julgantento, conr disposiçÕes claras e parârrctl.os

objetivos; indicação dos locais, horários e cótligos de acesso para fornecinlento tle inforn:lções
sobre a )icitação aos interessados;

s) indicação dos critérios de aceitabilidadc dos preços unitário e glotrll e

indicirção das condiçÕes de pâgaÍnento.

No qtrc tcspcita li ntirtLrll .r)ntrilturl. incl nrire ao piuecistil ll!'r!lLL. iir a

i,'rtl. .rtirlrr.le di's '.grrirrle' il.rr..
a) condiçÔcs Irr.l sLt.l !'\L-cuç,r,. L'\llre..\il) enr :lriu:Lrlas qLla dclinllrr os rii .'llos.

obtiurLçôes e rcsponsabilidâdes (las partcs. ç'nr conlbrnrirleclc colr os terros dl licitriçil, 11:L

plop('sta a qrre se vinctrlarn. estabelecidas cont claleza e precisâit:
b) resistlo das cláLrsulas necessh|ias:
I - o objeto e sells elenrclrtos çatitclc1Íslicos:
il - o rcqinrc de cxccLrclio orr rr lirrnta de Ibrlecilrcnlo:
lll -o preçoc ai con(llçõcs.i.'l,l{rrrrr..nlo. os crlLúrior. (lirrit-base !, Peliodi ;tlde

cltr r,,'LiLtslatttcttttt tle preços. os clilelios (lc atull zi ri-io nrort'llilia altra a .l.r1r .lo ltlinrpl.'nt.rL ,l.ts
Lrhrir.r,,çires e irdo rli'tiro p.iga tit !.ltl();

IV - os Prazos tlc inícirt LIr etril,ar dc L'\c(.u\.ara). Lle eorrclLr,lo. rlc.nt L. il...

otrscrr.içào e dc reccbinrento rlellrritivo. clrnlirlrlc o caso:
V - o crcdito l-rclo qLral cotrerá a rlesPcsa. conr a inJicaçiro tla cJassilielçào

lint , lrl proelanlltica c rla categolia ec,ltôrliçu:
VI - as galanti.ts ol!r',,'t iilas l)i,r-ir arsscuulll sul plcrra cxc,cLrçlro. qLrando cri,, ius:
VII - os tlireitos e as |cs1-l0rr:.tl.ilidndL.s (les lllrte:. iri Ir!' itli!litrlcs alrL)í\c, .t o\

valor,'. rlas mLrltas:
Vlll - os casos dc rc'scistio:
lX - o lecotritecirtlcnlo (los rl reitos da ,,\tlrrrilistllrçiro. ent ca;r, .lL . .r.l'r,,

.rilr»lnisrrativa plevista no ilrt. 77 destl Lei:
X - ls cortdições dt' i tt tpot'trrçli o. l chtr c lr trrrlr cl.'cirlbio l.iira c()r\-.rsilo.

q Lnnrl() lbr o caso:

XI - a vincrrlrçiro lto cLlitlLl ti-'licitaç:io oL ilo l!.f u,J clLLr r ili.pr.rr:i,1. .,1; ,r
inc:;r.iu. ao convitc e à ;troposta tlo licillrntc r el.t,Lor:

XII - a lcuisllçrio altliciircl r (\ccucall) !k) (a llralo r csl)eciilsrcritu iL!r.. - Li():
(l in l \',r s:

XIII - a obrillçlio Llo contntlrr.l,r ilc nlrnt,.,r..l,.tiilltt(, l()(lit i ar\r,cLtÇij() (i,r jLr :,1 ).

elll c'rlnpalibilida(le cotlt lls obrii:açôes pot ele' lssLrrnitius. lo(lll\ a\ conrliçires (lJ ltirbilitr,r,,) r'
qLrnlititaçào exigitlas na lic iraçâo:

XIV - cláusula qLlc (lr'clllc rorrpelclrlc o lbrrr cla serle rlrr..\clnripisl1.1çij!,;asir
.lirirr t qLralclr-rel queslào conlralLlal. sll\,o Lr tlis|.,::,, no § (ro rlo ill.l ll !il Lei 1. g.66ô,9-t:

XV - A tlLr|açiro il()s cont iitls litlsLritu tl rilincilL Ll,r: ic:peali\,): !r.,iito:
otçrrLr crtlririos. ressalvadas lrS hipi,tcsc. Iti.\i\t.j r,, .Lrr. -i- Lj,L I .i |. S.frt,fii,l-1.
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Considerando que o edital scguiu todas as cautelâs recornentladas pelir Lei
10.52012002, corn aplicação subsidiária da Lei 8.666/93;

Considerando que o proccditncnto não aprescnta irregu lariciades que possânl
rnacrrlar o certame e que a nrinuta do edital se-qLre os preceitos lcgais que regem a ntatéria, q2hg
pelo prosseguimento do processo licitatório enr seus ulteriores atos.

Seguem chanceladas as ntinLrrn:, do lrdital e Contraro ora exantinadas.

Iiegistro, por fim, que a análisc consignadit neste porecer se ateve iis qu.stões
-iurídicas obselvadas nâ instrução processual e no eLlital, cont sells auexos, nos tcmtos do an. 10. §
1", da l-ei n' 10.480/2002. c/c o parágrat'o único rlo arr. i8 da Lei n" 8.666/1)3. Não se incluenr no
ârnbito rle análise deste Procurador os elcrnenlo' li'cn;cos pertin!'ntes ao cel.tante. col'no aquci!'s de
ordenr financeira ou orçanlelttária, cuia exâtidã(, tleverá ser veriÍlcacla pelos sctores responsri,.,is c
autori(lades competentes da Preleitura MLrnicipai du ltaitul.ra.

E, o palccer', sub censLrra

ItlitLrba - PA. 20 de agoslo ,:lc l0i8

A1'l,lXllS'fOl(t I Lt.tS ;\. l)1,. SOISA
PROC t rltAI)()I{ .tUI{ít)tco IIt,NÍ( tr,,\r_

Or\lVl,.\ N' 99(rl
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