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Cump re ocloror que o onólise neste Porecer se reslringe o veriÍicoçÕo dÔs

req uisilos formois Poro deflog roçÕo do Processo odmi nislrotivo licitotório bem como do

oprecioçÔo do minuto de editol e seus onexos. Destoco-se que o onólise seró reslrilo oos

pontos jurídicos, estqndo excluídos quoisquer osPeclos Iécnicos, econÔmicos OU

discricionórios

I- RELATóRIO

Submete-se o oprecioçÕo o presente processo relotivo oo procedimento

ticitolório no modotidode pregõo i,resenáiol registrodo sob o no O2l l2Ol9 - PP, culo objeto e

" 
Àôúisrçno ór ornrvnoo§oE pErRóLEo pÃRA.suPRtR A DEMANDA DAs SECREIARIAS.

rur.lóói ói essnÊNcrR socrer, EDUCAÇÃo, sAúDE E MUNIcÍPlo DE ITAITUBA conforme

"ip""ittãio.t 
do Termo ae neierêncio - Anexo I do Editol' olendendo oo disposto no Lei

n" lO.520l2oo2.

Conslonopresenlecertome:solicitoÇÕodedespesos;JustiÍicolivos;
plonithos de quonlitolivo, despocho do outoridode- poro que o setor compelente

ãiã"iJ"À"iL o pesquiso oe prãço e informe o existêncio de recursos orçomentórios;

§ài"it.ioã Je'-coloçÕes de pieço; Mopo de coloçÕo dê preço; despocho do

á;;;;;;"à de coâiobitidode inÍormondo o doioçÕo orçomenlório .disponível 
poro

ãiJno"i á ààronao; eutorizoôáã; DecloroÇÕo de odequoçÕo orçomentÓrio e finqnceiro;

PoRIARIA GAB/PMI N" oorzTioig; outorizoçÕo de oberiuro de processo. licitolório;

;;ü;ã" ao óioceso ticitotário; despocho áe encominhomen'to dos outos à ossessorio

jurídico poro onólise e porecei n,nuto do editol e onexos' bem como' minu'to do controto'

F;cou estobelecido no editol o menor preço por ilem como critério de

jutgomenlo, otendendo oo que dispÕe o ort' 45 do Lei 8'óóó193'

O presen'te processo consto o editol indicondo os exigêncios cons'tontes

do ort.40 do Lei 8.6óó193 clc oÍ1.4o do Lei 10 520/2002' bem como o documenloçõo que

os interessodos deverõo opÍesentor poro serem considerodos hobilitodos'

Relolodo o pleito possomos oo Pqrecer'

II - OBJETO DE ANÁTISE

III - PARECER
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o orligo 37. inciso XXI do Coníiluíçôo Federol determlno que os obros,
serviços, compros e olienoçÕes do AdministroçÕo Público serõo precedidos de licitoçÕo
público que ossegure iguoldode de condiçôes o lodos os concorrenles, ressolvodos os

cosos especificodos no legisloÇÕo.

A licitoçõo configuro procedimenlo odministrotivo medionte o quol o
Administroçôo Público seleciono o proposto mois vontojoso, corocterizondo-se como oto
odminislrqlivo formol, prolicodo pelo Gestor Público, devendo ser processodo em estrito
conformidode com os princípios eslobelecidos no Cons'tituiçÕo Federol no legisloçÕo
infroconslitucionol.

No que se refere o modolidode licitotórlo oro em onólise, vole ocloÍor que
a Lei 10.520/2002 dispõe que pregÕo é o modolidode de licitoÇÕo destinodo o oquisiçÕo
dê bens e serviços comuns. sendo esles considerodos, poro os íins e efeilos desÍo Lei, como
oqueles cujos podrÕes de desempenho e quolidode possom ser objetivomente definidos
pelo editol, por meio de especificoÇÕes usuois Íor1. 1", porogroÍo Único).

O exome prévio do edilol tem índole jurídicoJormol e consisle, vio de
regro, em veriÍicor nos outos, no eslodo em que se enconlro o procedimen'to licilolório, os

seguinles elemenlos:

o) ouluoçÕo, proiocolo e numeroçÔo;
b) justiÍicolivo do conlroÍoçÕo;
c) Íermo de reÍerêncio, devidomente oulorizodo pelo ouloridode

competente, contendo o objeÍo, o crilério de oceitoÇôo do obielo, orçomento deiolhodo
poro ovolioçõo de custos, definiçõo dos métodos, estrotégio de suprimento, cronogromo
físicojinonceko, deveres do conlroÍodo e controlonte, procedimenÍos de fiscolizoçÕo e
gerenciomento; prozo de execuçõo e gorontio e sonções pelo inodimplemenlo;

d) indicoçôo do recurso orçomen1Ório poro cobrk o despesoi
e) olo de designoçÕo do comissÕo;
f) editol numerodo em ordem seÍiol onuol;
g) se preômbulo do editol contém o nome do reporliçÕo interessodo e

de seu selor;
h) preômbulo do edital indicondo o modqlidode e o tipo do licitoçoo,

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

legisloçõo pertinente;
j) preômbulo do ediÍol onolondo o locol, dio e horo poro recebimenlo

dos envelopes de documenloçÔo e proposto, bem como poro o início de oberÍuro dos

envelopes;
l) indicoçÕo do objeto do licitoçÕo, em descriÇÕo sucinlo e cloro;
m) indicoçÔo do prozo e os condições poro o osslnoturo do controto ou

relirodo dos inslrumenlos;
n) indicoçÕo do prozo poro execuÇõo do controto ou entrego do o
o) indicoçÕo dos sonçÕes poro o coso de inodimplemento;
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p) indicoçÕo do locol onde poderó ser exominodo e odqukido o pro.ieto
bósico, e se hó projelo execuiivo disponívelno doto do pubticoçÕo do edilol e o locoloÂde
poderó ser exominodo e odquirido (p/obros e serviços);

q) indicoçÕo dos condiçÕes poÍo porticipoçÕo do líciloÇôo;
r) indicoçõo do Íormo de opresentoçÕo dos propostos;
s) indicoçÕo do critério poro julgomenlo, com disposiÇÕes cloros e

porômelros ob.ietivos; indicoçõo dos locois, horórios e códigos de ocêsso poro
fornecimento de inÍoÍmoçÕes sobre o licitoÇÕo oos inieressodos;

t) indicoçõo dos critérios de oceitobílidode dos preços unitório ê globol e
indicoçÕo dos condiçÕes de pogomento.

No que respeito ô minufo controtuol, incumbe oo porecisto pesquisor o
conÍormidode dos seguintes ilens:

o) condiçÕes poro suo execuçôo, expressos em clóusulos que definom os
direitos, obrígoçÕes e responsobilidodes das porles, em conformidode com os fermos do
liciloçõo e do proposlo o que se vinculom, estobelecidos com clorezo e precisôo;

b) registro dos clóusulos necessórios:

| - o objelo e seus elementos corocterÍslicos;
ll - o regime de execuÇÕo ou a formo de fornecimento;
lll - o preço e os condiçÕes de pogomenlo, os crilérlos, doto-bose ê

periodicidode do reojuslomento de preÇos, os critérios de otuolizoçÕo monetório êntre o
dolo do odimplemento dos obrigoçÕes e o do efelivo pogomenlo;

lV - os prozos de início de etopos de execuçÕo, de conclusôo, de enlrego,
de observoçÕo e de recebimento definilivo, conforme o coso;

V - o crédilo pelo quol coneró o despeso, com o indicoçôo do
clossificoçôo Íuncionol progromótico e do cotegorio econômico;

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

Vll - os dkeilos e os responsobilidodes dos portes, os penolidodes cobíveis
e os volores dos mullos;

Vlll - os cosos de rescisÕo;
lX - o reconhecimenlo dos dkeilos do AdminisÍroçÕo, em coso de rescisÕo

odminiskotivo previsto no orl. 77 de§io Lei;
X - os condiçÕes dê imporioÇôo, o dolo e o loxo de cômbio poro

conversõo, quondo Íor o coso;
Xl - o vinculoçÕo oo editol de licitaçÕo ou oo termo que o dispensou ou

o inexigiu, oo convite e à proposto do licitonte vencedor;
. xrr - o regisroçÕo oprÍcóver à execuÇÕo do controio e especiormenrê oos

cosos omissos;
Xlll - o obrjgoçôo do controlodo de m

conlrolo, em compotibilidode com os obrigaÇÕes por
de hobililoçÕo e quolificoçÕo exigidos no tióitoçOo;

onter, duronle lodo o execuçÕo do
ele ossumidos, todos os con oes
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XIV - clóusuto que declore competenle o Íoro do sede do AdministroçÔo
poro dirimir quolquer questÕo controluol, solvo o disposlo no § óo do oÍ1' 32 do Lei n'

8.6661?3i
XV - A duroÇÕo dos conÍotos odstrito à vigêncio dos respeclivos créditos

orçomentórios, ressolvodos os hipóteses previstos no ori.57 do Lei n.8.666193'

Considerondo que o edilol seguiu lodos os couÍelos recomendodos pelo

lei lO.52Ot2oo2, com oplicoÇÕo subsidiório do Lei 8.óóól93;

Considerondo que o procedimenlo nÕo opresenlo irreguloridodes que

possom moculor o certome e que o minuto do ediÍol segue os preceitos legois que Íegem

o motério, ooino pelo prosseguimenlo do processo licilotório em seus ulteriores olos.

Seguem choncelodos qs minu'tos do Editol e Controlo oro exominodos'

Regislro, por íim, que o onólise consignodo nesle porecer se oteve às

queslões jurídicos observodos no instruçÕo processuol e no edilql, com seus onexos, nos

termos do ori. lo, § 1", do Lei n" 10.480/2002. c/c o porógrofo Único do ort. 38 dq Lêi n"
g.666193. NÕo se lntluem no ômbito de onólise deste Procurodor os elementos técnicos
pertinentes oo certome, como oqueles de ordem finonceiro ou oÍÇomenlório, cuio

exotidÕo deveró ser verificodo pelos seÍores responsóveis e outoridode competente do
Prefeiluro Municipol de ltoitubo.

É o porecer, sub censur

ITAITUBA . PA, ço 2019 .

ATEM SOU

PROCURADOR JURI lco L-O /PA No 9.9ó4
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