
REPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

I- REIATORIO

Submeie-se o oprecioçÕo o presente processo relotivo oo procedimento
licitotório no modolidode PÍegÕo Presenciol registrodo sob o no 003/2019 - PP, cujo objeto e
O AAUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA conforme especificoÇÕes
do Termo de ReÍerêncio - Anexo ldo Editol, olendendo qo disposlo no Lei n' 10.52012002.

Conslo no presente cerlome: solici'toÇÕo de despesos; JusliÍicotivo;
soliciloçôo de cotoçôo de preÇo; resumo de coloÇÕo de preÇos; despocho do ouloridode
poÍo que o selor competentê providencie o pesquiso de preço e informe o existêncio de
recursos orçomentórios; SolicitoçÕo de co'toÇÕes de preço; Mopo de cotoçôo de preÇo;
despocho do deporlomento de conlabilidode inÍormondo o doloÇÕo orçomenlório
disponível poro otender o demondoi Autorizoçôo; DecloroÇÕo de odequoçÕo
orÇomentório ô Íinonceiro; PORTARIA GAB/PMI No 0012/20i9; outorizoÇÕo de oberluro de
pÍocesso liciiotório; ouluoçÕo do processo liciloiório; despocho de encominhomenlo dos
outos ô ossessorio jurídico poro onólise e porecer; minuto do editql e onexos, bem como,
minuto do conlroÍo.

O presenle processo consto o editol indicondo os exigêncios constonles
do art. 40 do Lei 8.óóó193 clc orl. 4o do Lei 10.520/2002, bem como o documentoÇoo que
os inleressodos deverÕo opresentor poro serem considerodos hqbili'todos.

Relolodo o pleito possomos oo Porecer

II . OBJEIO DE ANÁIISE

Cumpre ocloror que o onólise neste parecer se restringe o verificoçÕo
requisitos formois poro deflogroÇÕo do processo odminislrotivo licitotórÍo bem com
oprecioÇÕo do minulo de editol e seus onexos. Desloco-se que o onólise seró Íestrito
ponlos jurídicos, êstondo excluídos quoisquer ospectos técnicos, econômicos
discricionórios.

III - PARECER

PARECER JURíDICO/PMI/DICOM/20'I 9
PROCESSO UC|IAIÓRlO No - OO8/2019-PP

PROCESSO ADM. - No 0r3/201 9

ASSUNIO. MINUIA DE EDITAT E CONTRAIO.

OBJEIO -AQUIStçÃO DE MATERIAT DE EXPEDIENTE E DIVERSOS PARA SU PRIR AS N EC ESSIDADES

DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAT DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA. I

Ficou eslobelecido no editol o menor preço por ilem como criterio de
julgomenlo, otendendo oo que dispÕe o ort. 45 do Lei 8.666193.
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O orfigo 37, inciso XXI do ConstituiçÕo Federol delerminq que os obrqs,
serviços, compros e olienoções do Adminls'troçÕo Público serÕo precedidos de liciÍoÇÕo
público que ossegure iguoldode de condiçÕes o todos os concoÍentes, Íessolvodos os

cosos especi[icodos no legisloçÕo.

A liciloçõo conÍiguro procedimenlo odministrotivo medionte o quol o
Administroçõo Público seleciono o proposto mois vontojoso, corocterizondo-se como oto
odministrotivo Íormol, prolicodo pelo Gestor Público, devendo ser processodo em eslrito
conformidode com os princípios eslobelecidos no ConstiluiçÕo Federol na legisloçÕo
inÍroconstilucionol.

No que se refere o modolidode licitotório oro em onÓlise, vole ocloror que
o Lei 10.520/2002 dispõe que pregõo é o modolidode de licitoçÕo deslinodo o oquisiÇÕo
de bens e serviços comuns, sendo es'tes considerodos, poro os fins e efeilos desto Lei, como
oqueles cujos podrÕes de desempenho e qualidode possom ser objelivomen'te definidos
pelo editol, por meio de especificoçÕes usuois (ort. lo, porogrofo único).

O exome prévio do edilol lem Índole jurídico-formol e consisle. vio de
regro, em veriÍicor nos oulos, no estodo em que se encontro o procedimento liciiotório, os
seguinles elementos:

o) ouluoÇÕo, prolocolo e numeroÇÕo;
b) justificotivo do controtoçÕo;
c) iermo de referêncio, devidomen'te outorizodo pelo ouloridode

compelente, conlendo o objeio, o criterio de oceiloÇÕo do objelo, orçomenlo delolhodo
poro ovolioçõo de cuslos, deÍiniçÕo dos mélodos, estrolegio de supÍimento, cronogromo
físicojinonceiro, deveres do controiodo e controtanle, procedimentos de fiscolizoçÕo e
gerenciomenlo; prozo de êxecuÇÕo e gorontio e sqnçÕes pelo inodimplemento;

d) indicoçõo do recurso orçomentório poro cobrir o despeso;
e) oto de designoçôo do comissÕo;
Í) edilol numerodo em ordem seriol onuol;
g) se preômbulo do editol contém o nome do reportiçÕo interessodo e

de seu setor;
h) preômbulo do editol indicondo o modolidode e o tipo do licitoçÕo.

bem como o regime de execuçÕo (p/obros e serviços);
i) preômbulo do editol mencionondo que o iicitoçÕo seró Íegido pelo

lêgisloçÕo pertinente;
j) pÍeômbulo do editol onotondo o locol, dio e horo poro recebimento

dos envelopes de documenloçÕo e proposto, bem como pqro o início de oberluro dos
envelopes;

l) indicoÇÕo do objeto do liciioçÕo, em descriçÕo sucinlo e cloro;
m) indicoçÕo do prozo e os condiçÕes poro o ossinoluro do controt

relirodo dos insirumentos;
n) indicoçÕo do pÍozo poro execuçõo do controlo ou entrego do ob
o) indicoçÕo dos sonçÕes poro o coso de inodimplemenlo;
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p) indicoÇÕo do locol onde poderó ser exominodo e odquirido o projeto
bósico, e se hó projeÍo executivo disponível no dolo do publicoçÕo do edilol e o locol onde
poderó ser exominodo e odquirido (p/obros e serviços);

q) indicoçôo dos condíçÕes poro porticipoçÕo do licitoçÕo;
r) indicoçÕo do formo de opresenloçÕo dos proposlos;
s) indicoÇÕo do crilério poro julgomento, com disposiçÕes cloras e

porômetros objêiivos; indicoçõo dos locois, horórios e códigos de ocesso poro
Íornecimenlo de informoçÕes sobre o liciloÇÕo oos interessodos;

l) indicoçÕo dos crilérios de oceitobilidode dos preços unitório e globol e
indicoçõo dos condições de pogomênlo.

No que respeito à minuto controtuol, incumbe oo porecisto pesquisor o
conformidode dos seguintes ilens:

o) condições poro suo execuÇÕo, expressos em clóusulos que definom os

dkeitos, obrigoções e responsobilidodes dos porles, em conformidode com os termos do
liciloçÕo e do proposto o que se vinculom, estabelecidos com clorezo ê precisÕo;

b) registro dos clóusulos necessórios:

| - o objeio e seus elementos corocterísticos;
ll - o regime de execuçÕo ou o formo de Íornecimenlo;
lll - o preÇo e os condiçÕes de pogomenlo, os critérios, doto-bose e

periodicidode do reo.iustomento de preÇos, os critérios de oluolizoçÕo monetório entre o
doto do odimplemenÍo dos obrigoções e o do efetivo pogomenlo;

lV - os prozos de início de elopos de execuçÕo, de conclusôo, de entrego,
de observoçÕo e de recebimenlo deÍinitivo, conf orme o coso;

V - o crédito pelo quol correró o despeso, com o indicoçÕo do
clossiÍ;coçõo funcionol progromótico e do cotegorio econômico;

Vl - os goronlios oÍerecidos poro osseguror suo pleno execuçõo, quondo
exigidos;

Vll - os direitos e os responsobllidodes dos porles, os penolidodes cobíveís
e os volores dos mullos;

Vlll - os cosos de rescisôo;
lX - o reconhecimento dos dkeitos do AdministroÇÕo, em coso de rescisÕo

odminislrotivo previsto no ort. ZZ deslo Lei;
X - os condições de importoçôo, o dolo e o toxo de cômbio poro

conversÕo, quondo for o coso;
Xl - o vinculoçõo oo editol de liclÍoçõo ou oo lermo que o dispensou ou

o inexigiu, oo convite e à proposlo do licitonÍe vencedor;
Xll - o legisloçôo oplicóvel à execuçôo do conlrolo e especiolmente oos

cosos omissos;
Xlll - o obrigoÇÕo do con'lrotodo de monter, duronte todo o execuÇÕ

contÍoto, em compoiibilidode com os obrigoçÕes poÍ ele ossumidos, lodos os condiç
de hobililoçÕo e quolificoçÕo exigidos no liciloÇÕo;
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Considerondo que o editol seguiu todos os coulelos recomendodos pelo
Lei 10.52O12002, com oplicoÇôo subsidiório do Lei 8.óóól93;

Regisiro, por fim, que o onólise consignodo neste porecer se oleve às
questões jurídicos observodos no insfruçôo processuol ê no edi'tol, com seus onexos, nos
termos do orÍ. 10, § l', do Lei n' 10.48012002, c/c o porógrofo único do orl. 38 do Lei n"
8.6661?3. NÕo se incluem no ômbilo de onólise desle Procurodor os elementos técnicos
pertinenles oo certome, como oqueles de ordem finonceiro ou orçomenlóric, cujo
exotidÕo deveró ser vêrificodo pelos selores responsóveis e ouloridode competente do
PreÍeituro Municipol de ltoilubo.

É o porecer, sub censuro

ITAIÍUBA - PA, 04 e 2019 .

AÍEMI o SA

PROCURADOR JURÍDI o B/PA No 9.9ó4
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XIV - clóusulo que declore competenle o foro do sede do AdministroçÕo
poro dirimir quolquer quesiÕo conlralual, solvo o disposto no § óo do ort. 32 do Lei n.

8.666/93:
XV - A duroçÕo dos controtos odslrito ô vigêncio dos respeclivos crédilos

orçomentórios, ressolvodos os hipóleses previstos no ort.5Z do Lei n.8.666/93.

Considerondo que o procedimento nÔo opresênlo kreguloridodes que
possom moculor o cerlqme e que o minulo do editol segue os preceilos legois que regem
o motério, opino pelo prosseguimento do processo licilolório em seus ulteriores olos.

Seguem choncelodos os minutos do Editol e Conkolo oro exominodos.
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