
REPÚ BLICA FEDTRATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

Prefeitura MuniciPal de ltaituba

PARECER JURÍDICO/2019/DICOM

PREGÃO PRESENCIAL N' . OT6/2019-PP'

OBJETO - AQUTSIÇÃO DE PÃES PARA SUPRIR A DEMANDA DOS FUNDOS

ü"uN]ôipnrs bs-§ÀúóÉ, essrstÊNcta soctAL E o MuNtcÍpto DE lrAlruBA - PA.

ASSUNTO - MINUTA DE EDITAL E CONTIIATO.

Relatado o pleito passatnos ao Parecer

II - OI}JIITO DE ANÁLISE

I - ITELATÓRIO

Submete-se a apreciação o presente processo relativo ao procedimento

licitatório na modalidade rregao Presenciai registràdo sob o n" 016/2019, cujo objeto consiste na

;;;i;lô de pàes para suprir-a demanda dos F:undos Municipais de Saúde, Assistência Social e o

ilr"l.jrio ã"i 
^i,ruu 

_ pa, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital,

atendendo ao disposto na Lei n" 10.52012002'

Consta no presente certame: solicitação de despesa para aquisição d3 gães Para

suprir a demanda dos Fundos it4unicipais de Saúde, Assistência Social e o Município de Itâituba -
"pi, 

l,,uii"u,i*. do Secretário de Coverno, clo Secretário Municipal de InfraestrutuÍa, do

S..ráario Municipal de Saúde e da Secretária Municipal de Assistência Social; despacho do

Prelêito Municipai puru qr" o setor conrpetente providencie a pesquisa de preço e infonne.a

existência de recursos orçamentários; cotaçIo de preços; despacho do departamento de

contabilidadeinfbrmarrdoadotaçãoorçamenláriadisponívelparaatenderademanda;declaraçãode

"á.q*ça" 
orçamenráÍia e finanóeirai Éonaria GAB/PMI n" 0012/2019; autorização de abertura de

pro""rro f;"irà,O.io; autuação do processo Iicilntório; despacho de encaminhamento dos autos à

issessoria j urídica para anáiise 
" 

pát"."t; minuta do edital e anexos' bem como, minuta do contrato'

Ficou estabelecido no etiititl o menor preço por item como critério de

julganrento, atendendo ao que dispõe o art. 45 da l-ei 8.666193'

opresenteprocessoconstaoeditalindicandoasexigênciasConstantesdoaft.40
cla l,ci 8.666/93 c/c art. 4'da Lei 10.520/2002. bem como a documentação que os interessados

deverào apresentar para serem considerados habilitados.

Cumpre aclarar que a atrálise neste parecer se restringe a verificação dos

requisitos formais para àeflagração do processo administrativo licitatório bem como da apreciação
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da ruiuuta de edital e seus anexos. Destaca-se que a análise será restrita aos pontos juridicos'

estanclo excluídos quui,qu"' u'ptitos técnicos' econômicos e/ou discricionários'

I N - I'AIIECEII

servlços,
assegtlre

O artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal. determina que as obras'

.o*pru, ."urünu'*". àu na'ninl'i'uçiu r"''úritu serào precedidas de licitaçâo pública que

igualdade de condições u 
'ooo' 

'à"t"'torrentcs' 
ressalvados os casos especificados na

legislução.

A licitação conÍigura prucedimento administrativo mediante

Adrninisrraçào Pública selecioã o-ptopàut Inais. vantajosa' caracterizando-se

;;';i,;i;;;i; ioi*t, p'uti'udo* oilo''c"uo' Público' devendo ser processado

conformidade com os princíiioi "st'u"tttiaot 
na Constituição Federal na

inliaconstitucional.

No que se retere a modalidlrle licitatória ora em análise' vale a"J*"1 ?l::'L:
10.520/2002 dispõe que p..gao e u,"oJ"iioade de licitação destinada à aquisição de bens e servtços

comurrs, sendo estes consideradoJ. 
'p'a;;Iil - .i.ltos desta Lei. como aqueles cujos padrÔes de

desentpenho e qualidade possarn ;;t;;;;;"tt"" definidos pelo eilital' por meio de especiÍicações

usuais (art. lo, Paragrafo único)'

O exame prévio do edital tenl indole jurÍdico-formal e consiste' via de regra' em

verillcar nos autos, no 
"*^a" 

'lri"q*"'r" -l',.án,,u "o procedimento licitatório' os seguintes

elenrcntos:
â) autuação, Protocolo e numcração;

b) j ustificativa da contratação;

c) termo ae refercncia, áeviciamente autorizado, p:1" 
i:l"l]1^?,1t^-":;1p"t:l::'

contendo o objeto, J critério de aceitação do objeto' orçamento detalhado para avallaçao oe cusles'

definição dos métodos, estratégia àe supri'."ento' :tonoqtT fisico-financeiro' deveres do

contntado e contratante, proceíimentos dá fiscalização e gerenciamento; prazo de execução e

garanLia e sanções pelo inadimplemento;
d) indicação do recurso orçanrcÍltário para cobrir a despesa;

e) ato de designaçào da colni)siio:
fl) edital numerado em ordent serial anual;

g) r. pr"a*U,io do edital contém o nome da repartição interessada c de seu

setol:
h) preâmbulo do editaj indicanclo a modalidade e o tipo da Iicitação' bem como o

reginre de execução (p/obras e serviços);
ij preâmbulo do edíial rnencionando que a licitaçáo será regida pela legislação

perlircnte; r ---^L:*^-.^ .r^-j) preâmbulo do erJital allotarldo o local, dia e hora para recebimento dos

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

o qual a

como ato

em estrita
legislação
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k) indicação do objeto da licitação' em descrição sucinta e clara;

l) indicaçao do pãzo e as conclições para a assinatura do contrato ou retiÉda dos

instrumentos;
m) indicação do prazo para erccução do.contrato ou entrega do objeto;

nÍinai"uçâo das ianções para o caso de inadimplemento;

o) indicação d;l""ti;;i" poderá ser examinaào e adquirido o proieto básico' e

se há projeto executivo Oi.poni*i-nã áàia àu puUtlcaçao do edital e o local onde poderá ser

exarniriado e adquirido (p/obras e serviços);- "-- 
p) lnài""çao das condiçÔes para panicipação da licitação;

qj inai"uçao da forrta de apresentâção dâs propostas;

,i lnai"uiao do critério para.itrlgamento' com disposições^cl1T^t,:í:*t"t:::

obicrivos; indicaçao dos loóais' llorários e có'ligos de acesso para Íbmecilnento de rntotlnaçoçs

so-ble a licitaçâo aos interessados;
s) indicação dos critérios (le aceitabilidâde dos pteços unitiírio e global e

indicação das condições de pagamento'

No que respeita à minuta contratual' incunrbe ao parecista pesqr"risar a

con ti'rrnidade dos seguintes ilens:
a) condições para sua execuçi'x) expÍessas em cláusulas que definam os direitos'

obrigações e responsabilidad", ítt pt*"', errr confimridad-e com os termos da licitação e da

oiàor,iu, qu. r.'rinculam. estabelecidas cont clitleza e precisàoi
' 

b) registro das cláusulas neccssárias:

I - o óbjeto e seus eiementos característicos;

It - o rágime de execução ou a forma de fornecimento;

Ill - o preço e as condições dc pagamento' os critérios' data-base e periodicidade

do leljustamento de preços, ot 
",i,!'iãt 

ã" ut'alização monetária entre a datâ do adimplemento das

obriglções e a do efetivo pagamento;

Iv - os prarãs à. initio dc ctapas dc execução' de conclusâo' de entrega' de

observação e de recebimento definitivo, confortlle o caso;

V - o crédito pelo qual corrcrá a despesa' com a indicação da classificação

funciorral programática e da categoria econômicr;
Vl - as garantias otêrecirlas l)rlla assegurar sua plena execução' qr-rando exigidas;

VII - os direitos e as responsabitidades das panes' as penâlidades cabíveis e os

valolcs das multas;
VIII - os casos de rescisão;

IX.oreconhecimentodosdireitosdaAdministração,enrcasoderescisão
admi istrativa prevista no an. 77 desta Lei;

X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio pâra conversão'

quantlo for o caso;' Xl - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que â dispensou ou a

inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vetrcedor;

XII - a legislação aplicável i) execução do contrato e especialmente aos casos

omissos;
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XIll - a obrigaçâo do contratado de manter, durante toda a execução do contmto'

em compatibilidaa" lo. u, otrigaçoes por elc assumidas' todas as condições de habilitação e

quali licaçào exigidas na licitaçâo;
XIV - cláusula que declare corlpetente o foro da sede da AdministraçãÔ para

clirirnir qualquer questão contratual, ;alvo o disposro no § 6o do art 32 da Lei n' 8'666193''

XV - A duraçào dos co'rtrlltos adstrita à vigência dos respectivos créditos

orçanrentários, ressalvadas as hipóieses previstas tro art' 5'7 da Lei n 8'666/93'

Considerando que o edital scguiu todas as cautelas recomendadas pela Lei

10.520/2002, com aplicação subsidiária da l'ei 8 666/93;

Considerando que o proceclinlcnto não apresellta irregularidades que- possam

macrrlar o certâme e que a minuta do ed'it"l s"gu" os preceitôs tegais que rege.11 a maléria' 92fu9

pelo prosseguimento do processo licitâtório em scus ulteriores atos'

Seguem chanceladas as minutas do Edital e Contrato ora examinadas'

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

iu.iLiicas observadas na instrução prncÉssual e no cdital, cô".' seut anexos' nos termos do a,1' l0' §

i:,',i., L.i^;-io.+so tiooz, rti o parágrafo único i1o art. 38 da.Lei n. 8.666/93. Não se incluem no

ânrbiro de análise deste procurador oi elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqrteles de

or,lc L tlnanceira ou orçamentária, cuja exatidã0 .lcverá ser verificada pelos setores rcsponsáveis e

autoridades cotnpetentes dâ Prefeitura Municipal (lc Itaituba'

É o parece., sub censura.

Itaituba - PA, 28 de fevereiro de 20 l9'

.\TEMISI'OKt II-I]S A. DE SOUSA
PROCUILADOI{ J U ITÍDICO MUNICIPAL

oAlvl'A N'9964
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