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PROCESSO ADM. - N" 035/2019

oBJEÍo - AaulstçÃo DE MATER|AL DE ExPEoIENTE E DlvERsos PARA ATENDER A DEMANDA

oo tvruNrcípto DE ITAITUBA.

ASSUNIO - MINUTA DE EDITAL E CONTRATO.

r- naarónto

Subme'te-se o oprecioçÔo o presente processo relolivo oo procedimenlo

licitotório no modolidode PregÕo Presenciol registrodo sob o n" o24/2ol? - PP. cujo obieto é
O AAUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DO

MUNICíp;O DE 1TA1ÍUBA conforme especiÍicoções do Termo de Referêncio - Anexo I do
Editol, otendendo oo disposlo no Lei no 10.520/2002.

Consto no presente certome: solicitoçÕo de despeso; Memo SEMAD n"

1}4l2)l9i JustiÍicotivo; soliciloçÕo de co'toçôo de preço; resumo de coloÇÕo de preços;

despocho do outoridqde poro que o setor compeÍente providencie o pesquiso de preço

e iniorme o exislêncio de recursos oÍçomentÓrios; SolicitoÇÕo de cotoçôes de preço; Mopo
de cotoçÕo de preço; despocho do deporlomento de contobilidode inrormondo o

dotoçôo orçomeniórü disponível poro olender o demondo; Au'toÍizoÇÕo; Decloroçõo de

odequoçoo orçomentório e Íinoncelro; outorizoÇoo de oberturo de processo lici'lotório;

oufuoçÕô do processo lici'tolório; despocho de encominhomenlo dos oulos à ossessorio

jurídicá poro onólise e porecer; minuto do edilol e onexos, bem como, minuto do conlrq'to.

Ficou estobelecido no edilol o menor preÇo por item como critério de
julgomento, olendendo oo que dispõe o orl.45 do Lei8.666193'

O presente processo consto o editol indicondo os exigêncios conslontes

do or1.40 do Lei 8.6óó193 c/c orl. 40 do Lei 10.520/2002, bem como o documen'loÇoo que

os inleressodos deverõo opresentor poro serem considerodos hobilitodos'
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Relolodo o pleito possomos oo Porecer

II . OBJETO DE ANÁtISE

CumPre ocloror que o onólise neste porecer se restringe o verificoÇÕo dos

requisi'los formois poro deflogroçÕo do processo odminislrotivo licito lório bem como do

oprecioçoo do minuto de edilol e seus onexos. Desloca- se que o onólise seÍó restrilo

pontos jurÍdicos, estondo excluídos quoisquer ospeclos Iécnicos, econÕmicos e OU

discricionórios.

III - PARECER
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O ortigo 37, inciso XXI do ConstiluiÇÕo Federol determino que os obros,
serviços, compros e olienoçÕes do Adm;nistroÇÕo Público serÕo precedidos de licitoçÕo
público que ossegure iguoldode de condiçÕes o todos os concorrentes, ressolvodos os
cosos especiÍicodos no legisloçÕo.

A liciloçÕo conÍiguro procedimen'to odministrotivo medionte o quol o
Administroçõo Público seleciono q proposlo mois vontojoso, coroclerizqndo-se como olo
odministrotivo formol, proticodo pelo Ges'tor Público, devendo ser pÍocessodo em estrilo
conformidode com os princípios estobelecidos no Cons'tituiçôo Federol no legisloçôo
inf roconslilucionol.

No que se refere o modolídode licilolório oro em onólise, vole oclaror que
o Lei 10.520/2002 dispõe que pregõo e o modolidode de licitoÇÕo deslinodo o oquisiçÕo
de bens e serviços comuns, sendo estes considerodos, poro os fins e efeitos des'to Lei, como
oqueles cujos podrÕes de desempenho e quolidode possom ser objetivomente deÍinidos
pelo edilol, por meio de espêcificoçÕes usuois (ort. 1", porogrofo único).

o exome previo do editol lem índole jurídico-formol ê consisle. vio de
Íegro, em verificor nos ouÍos. no eslodo em que se enconlra o procedimento licitotório, os

seguintes elementos:

o) outuoÇôo, prolocolo e numeroçÕo;
b) juslificolivo do controloÇÕo;
c) lermo de referêncio, devidomente oulorizodo pelo ouloridode

competenÍe, coniendo o objêto, o cÍitério de oceiloçÕo do objelo, orçomento detolhodo
poro ovolioçÕo de custos. deÍiniçõo dos métodos, eslroÍégio de suprimento, cronogromo
físicoJinonceiro, deveres do controtodo e conlrolonte, procedimenlos de fiscolizoçÕo e
gerenciomento; prozo de execuçôo e goronllo e sonções pelo inodimplemenlo;

d) indicoçÕo do Íecurso orÇomeniório poro cobrir o despeso;
e) olo de designoçÕo do comissÕo;
Í) editol numerodo em ordem seriol onuolj
g) se preômbulo do editol contém o nome do reportiçÕo interêssodo e

de sêu seior;
h) preômbulo do editol indicondo o modolidode e o tipo do liciloçÕo,

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

legisloÇÕo perlinente;
.i) pÍeômbulo do editol onotondo o locol, dio e horo poro recebimento

dos envelopes de documentoçÕo e proposto, bem como poro o inÍcio de oberluro dos
envelopes;

l) indicoçÕo do objeto do liciloçÕo, em descriçôo sucinto e cloro;
m) indicoÇÕo do prozo e os condiÇões poro o ossinoturo do controto ou

rêlirodo dos instrumentos;
n) indicoçÕo do prozo poro execuÇÕo do conlrolo ou enirego do obj
o) indicoçÕo dos sonçôes poro o coso de inodimplemento;
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p) indicoçÕo do locol onde poderó ser exominodo e odquiÍido o projeto
bósico, e se hó projeto executivo disponÍvel no doto do publicoÇÕo do edilol e o locol onde
poderó ser exominodo e odquirido (p/obros e serviÇos);

q) indicoçÕo dos condiÇÕes poro porticipoçÕo do licí1oÇÕo;
r) indicoçÕo do formo de opresentoçÕo dos proposlos;
s) indicoçÕo do critério poro julgomento. com disposiçôes cloros e

porômelros objefivos; indicoçÕo dos locois, horórios e códigos de ocesso poro
Íornecimenlo de informoçôes sobre o liciloçÕo oos interessodos;

l) indicoçÕo dos critérios de ocei'tobilidode dos preços unitório e globol e
indicoçÕo dos condições de pogomento.

No que respeílo à minuÍo conkoluol, incumbe oo porecisto pesquisor o
conformidode dos seguintes ilens:

o) condiÇÕes poro suo exêcuçôo, expressos em clóusulos que delinom os
direitos, obrigoçÕes e responsobilidodes dos portes, em conformidode com os termos do
licitoçÕo e do pÍoposto o que se vinculom, estobelecidos com clorezo e precisÕo;

b) regisfro dos clóusulos necessórios:

I - o objelo e seus elemenlos corocterísticos;
ll - o regime de execuçÕo ou o formo de fornecimenlo;
lll - o preÇo e os condiÇÕes de pogomenlo, os critérios, doto-bose e

periodicidode do reojustomento de preços, os crilérios de oluqlizoçÕo monelório enlre o
dolo do odimplemento dos obrigoÇÕes e o do efelivo pogomenlo;

lV - os prozos de início de elopos de execuçÕo, de conclusÕo, de entrego,
de observoÇÕo e de recebimenlo deíinitivo, conforme o coso;

V - o crédilo pelo quol correró q despeso, com o indicoçõo do
clossiÍicoçÕo funcionol progromólico ê do cotegorío econômico;

Vl - os gorontios ofeÍecidos poro osseguror suo pleno execuçôo, quondo
exigidos;

Vll - os direilos e as responsobilidodes dos porles, os penolidodes cobíveís
e os volores dos mullos;

Vlll - os cosos de rescisÕo;
lX - o reconhecimenlo dos direitos do AdministroÇôo, em coso de rescisÕo

odminislrolivo previsto no orl. 77 desto Lei;
X - os condiçÕes de importoçÕo, o doto ê o loxo de cômbio poro

conversÕo, quondo Íor o coso:
Xl - o vinculqçôo ao editol de licitoçÕo ou qo lermo que o dispensou ou

o inexigiu, oo convile e à proposto do licilonte vencedor;
Xll - o legisloçõo oplicóvel à execuçÕo do controlo e espêciolmenle oos

cosoS 0m6sos;
Xlll - o obrigoçÕo do controlodo de monter, duronle lodo o execuçÕ

controlo, em compolibilidode com os obrigoçÕes por ele ossumidos, lodos os condi
de hobilitoçÕo e quolificoçôo exigidos no liciloçôo;

o o
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XIV - clóusulo que declore compelenle o foro do sede do AdminislroÇÕo
poro dkimir quolquer questÕo conlroluol, solvo o disposto no s óo do ort.32 do Lei n.
8.666193:

XV - A duroçÕo dos controlos odslrito o vlgêncio dos Íespecllvos crédi.tos
orçomenlórios, ressolvodos os hipoleses previstos no or1.57 do Lei n. 8.ô66/93.

ConsideÍondo que o edi'tol seguiu lodos os coutelos recomendodos pelo
Lei l0-52012002, com oplicoçôo subsidiório do Lei 8.óóó193;

Considerondo que o procedimento nÕo opresenlo irreguloridodes que
possom moculor o certome e que o minuto do editol segue os preceiios legois que regem
o motério,9p[9 pelo prosseguimento do processo licitotório em seus ulteriores otos.

Seguem choncelodos os minulos do Edilol e Controlo oro exominodos.

E o porecer, sub censuro

IÍAITUBA - de orço de 20I 9.

AÍ ES DE SOUSA

PROCURADOR JUR AL - oAB/PA No 9.9ó4
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Registro, por Íim, que o onólise consignodo nes'te porecer se oleve às
queslões jurídicos observodos no instruçôo processuol e no editol, com seus onexos, nos
lermos do orl. 10, § 1", do Lei n" 10.48012002, c/c o porógrofo único do ort. 38 do Lei n"
8.666/93. NÕo se incluem no ômblto de onólise desle Procurodor os elementos técnicos
perlinentes oo certqme, como oqueles de ordem Íinonceiro ou orçomentório, cujo
exotidÕo deveró ser veriÍicodo pelos setores responsóveis e outoridode compelente do
Prefeituro Municipol de ltoitubo.
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