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PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 04I /20'I 9.

oBJETO - AaUrStÇÃO DE GÊNEROS ALTMENTÍC|OS REMANESCENTES pARA SUpRtR AS
NECESSIDADES DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE E O
MUNICÍPIO DE ITAITUBA.

ASSUNIO . MINUTA DE EDIIAL E CONTRATO.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeiluro Municipol de Iloitubo

I- RETATóRIO

Submete-se o oprecioçôo o presente processo relotivo oo
procedimento licitolório no modolidode Pregõo Presenciol registrodo sob o no

O2912019, cujo objeio consisie no oquisiçôo de gêneros olimenlícios
remonescenles poro suprir os necessidodes dos Fundos Municipois de Assislêncio
Sociol, Soúde e o Município de lioitubo - PA, conforme especificoçôes do Termo
de Referêncio - Anexo I do Editol, olendendo oo disposlo no Lei n" 10.520/2002.

Consto no presente certome: solicitoçõo de despeso poro
oquisiçÕo de gêneros olimenlícios remonescentes poro suprir os necessidodes dos
Fundos Municipois de Assistêncio Sociol, Soúde e o Município de lloilubo - PA;
justificotivo do SecreÍório Municipol de Soúde, do Secrelório Municipol de
Assistêncio Sociol e do Secrelório Municipol de lnfroeslruluro; despocho do
Prefeiio Municipol poro que o setor competente providencie o pesquiso de preço
e informe o existêncio de recursos orçomenlórios; coloçõo de preços; despocho
do deporlomento de conlobilidode informondo o dotoçôo orçomentório
disponível poro olender o demondo; decloroçôo de odequoçôo orçomenlório e
finonceiro; Portorio GAB/PMI n' 001212019; outorizoçôo de oberluro de processo
licitolório; ou'tuoçôo do processo licilotório; despocho de encominhomenlo dos
ouios ô ossessorio .jurÍdico poro onólise e porecer; minulo do editol e onexos, bem
como, minuto do controto.

Ficou estobelecido no editol o menor preço por ilem como
crilério de.julgomenlo, olendendo oo que dispõe o ort.45 do Lei 8.666/93.

O presenle processo conslo o editol indicondo os exigêncios
constontes do ort. 40 do Lei 8.óóó193 c/c ort. 4o do Lei 10.520/2002, bem como o
documentoçôo que os inieressodos deverôo opresenlor poro serem
considerodos hobilitodos.
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ReloÍodo o pleilo possomos oo Porecer.

II . OBJEIO DE ANÁIISE

Cumpre ocloror que o onólise neste porecer se reslringe o
verificoçõo dos requisiÍos formois poro deflogroçõo do processo odministrotívo
licitolório bem como do oprecioÇõo do minulo de editol e seus onexos. Destoco-
se que o onólise seró reslrilo oos pontos jurídicos, eslondo excluídos quoisquer
ospectos técnicos, econômicos e/ou discricionórios.

III - PARECER

O ortigo 37. inciso XXI do Constituiçõo Federol determino que os
obros, serviços, compros e olienoções do Administroçõo público serôo precedidos
de liciloçõo público que ossegure iguoldode de condiçôes o lodos os
conconentes, ressolvodos os cosos especiÍicodos no legisloçõo.

A licitoçõo configuro procedimenio odministrolivo medionle o
quol o Administroçôo Público seleciono o proposlo mois vonlojoso.
corocterizondo-se como oto odministrotivo formol, prolicodo pelo Gesior público,
devendo ser processodo em estrito conformidode com os princípios
estobelecidos no Constituiçõo Federol no legisloçõo infroconstitucionol.

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 liciloçõo
destinodo à oquisiçôo de bens e serviços comuns, sendo estes considerodos,
poro os fins e efeitos desto Lei, como oqueles cujos podrões de desempenho e
quolidode possom ser objeiivomenie definidos pelo editol, por meio de
especificoções usuois (or1. l', porogrofo único).

O exome prévio do edilol tem índole jurídico.formol e consiste, vio
de regro, em verificor nos outos, no esiodo em que se encontro o procedimenlo
licilotório, os seguinles elemenios:

o) ouiuoçôo, protocolo e numeroçõo;
b) justificotivo do conlroloçõo;
c) termo de referêncio, devidomente oulorizodo pelo outoridode

competente, conlendo o objelo, o critério de oceitoçôo do ob.ieto, orçomento
delolhodo poro ovolioçõo de custos, definiçôo dos mélodos, estrotégio de

Rodovio Tronsomozônico c/ Ruo Décimo, s/n, Anexo oo Ginósio Municipol - Belo Visto - CEp: ó8.]8GOOO -
ITAITUBA.PA



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

prefeiiuro Municipol de ltoilubo

suprimento, cronogromo físico-finonceiro, deveres do conÍrotodo e controlonte,
procedimentos de fiscolizoçôo e gerenciomento; prozo de execuçôo e gorontio
e sonções pelo inodimplemenlo;

d) indicoçôo do recurso orçomenlório poro cobrir o despeso;
e) oto de designoçõo do comissõo;
f) editol numerodo em ordem seriol onuol;
g) se preômbulo do editol contém o nome do reportiçôo

interessodo e de seu selor;
h) preômbulo do edilot indicondo o modolidode e o lipo do

licitoçôo, bem como o regime de execuçõo (p/obros e serviços);
i) preômbulo do editol mencionondo que o licitoçõo seró regido

pelo legisloçôo pertinente;
j) preômbulo do editol onotondo o locol, dio e horo poro

recebimento dos envelopes de documenioçõo e proposto, bem como poro o
início de oberturo dos envelopes;

k) indicoçõo do ob.ieio do licitoçõo, em descriçôo sucinto e cloro;
l) indicoçôo do prozo e os condições poro o ossinoturo do

controio ou retirodo dos instrumentos;
m) indicoçôo do prozo poro execuçôo do controlo ou entrêgo

do objeto;
n) indicoçõo dos sonções poro o coso de inodimplemenlo;
o) indicoçôo do locol onde poderó ser exominodo e odquirido o

pro.jeto bósico, e se hó pro.ielo executivo disponível no dolo do publicoçõo do
edilol e o locol onde poderó ser exominodo e odquirido (p/obros e serviçoi);

p) indicoçõo dos condições poro porticipoçõo do licitoçõo;
q) indicoçÕo do formo de opresenioçõo dos proposÍos;

_ r) indicoçõo do critério poro julgomenlo, com disposiçôes cloros e
porômelros objelivos; indicoçõo dos locois, horórios e códigos de ãcesso poro
fornecimenlo de informoções sobre o liciloçôo oos inÍeressodos;

s) indicoçõo dos crilérios de oceitobilidode dos preços unitório e
globol e indicoçôo dos condiçôes de pogomento.

No que respeito à minulo conÍrotuol, incumbe oo porecisto
pesquisor o conformidode dos seguinles ilens:

o) condiçôes poro suo execuçõo, expressos em clóusulos que
definom os direitos. obrigoções e responsobilidodes dos porles, em conformidode
com os lermos do liciioçÕo e do proposto o que se vinculom, estobelecidos com
clorezo e precisôo;

b) reghtro dos clóusulos necessórios:
| - o objelo e seus elemenios corocteríslicos;
ll - o regime de execuçôo ou o formo de fornecimento;
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lll - o preço e os condições de pogomento, os criiérios, doto-bose
e periodicldode do reojustomenlo de preços. os critérios de otuolizoçõo
monelório entre o dolo do odimplemento dos obrigoções e o do efeiivo
pogomento;

lV - os prozos de início de elopos de execuçõo, de conclusõo, de
entrego, de observoçõo e de recebimenlo definilivo, conforme o coso;

V - o crédito pelo quol correró o despeso, com o indicoçõo do
clossificoçõo funcionol progromótico e do cotegorio econômico;

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

Vll - os direitos e os responsobilidodes dos porles, os penolidodes
cobíveis e os volores dos multos;

Vlll - os cosos de rescisôo;
lX - o reconhecimenlo dos direitos do Administroçõo, em coso de

rescisôo odministrotivo previslo no orl.77 desto Lei;
X - os condiçÕes de importoçôo, o doÍo e o toxo de cômbio poro

conversôo, quondo for o coso;
Xl - o vinculoçõo oo editol de licitoçôo ou oo termo que o

dispensou ou o inexigiu, oo convite e à proposlo do licitonte vencedor;
Xll - o legisloçôo oplicóvel à execuçõo do controto e

especiolmenle oos cosos omissos;
Xlll - o obrigoçõo do conlrotodo de monter, duronte lodo o

execuçôo do conkoÍo, em compotibilidode com os obrigoções por ele
ossumidos, iodos os condiçôes de hobilitoçõo e quolificoçõo exigidos no
liciloçôo;

XIV - clóusulo que declore competente o foro do sede do
Administroçôo poro dirimir quolquer queslÕo controiuol, solvo o disposlo no § óo
do orf.32 do Lei n. 8.66ó/93:

XV - A duroçôo dos controtos odstrilo à vigêncio dos respectivos
créditos orçomentórios, ressolvodos os hipóteses previstos no orl. 57 do Lei n.
8.666/93.

Considerondo que o edilol seguiu lodos os coutelos
recomendodos pelo Lei 10.52012002, com oplicoçõo subsidiório do Lei B.óóól93;

Considerondo que o procedimenio nõo opresenlo ineguloridodes
que possom moculor o certome e que o minulo do editol segue os preceilos
legois que regem o moÍério, ooino pelo prosseguimento do processo licitotório em
seus ulleriores otos.
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Registro, por fim, que o onólise consignodo nesle porecer seoleve às questÕes jurí'cicos observodos no instruçao processuor e no ediior, comseus onexos, nos termos do orl. lO, s 1". do Lei n" ]O.48OI2OOZ, cfc qóããgiãio
único do ort' 38 do Lei n" B.óóól93. Nõo se incruém no ômbito de onórisê desteProcurodor os erementos récnicos pertinenles oo cerrome, .or" ofrãr*-ããordem finonceiro ou orçomenrório, cujo exotidõo deveró ser 

"áiiriiããã ã"Éisetores responsóveis e outoridodes comperentes do prefeiruro rrruniàÉár 
-oã

Itoilubo.

É o porecer, sub censuro.

ftoilubo _ pA, 08 de obril de 2019.

exominodos.
Seguem choncelodos os minulos do Edilol e Controto oro

ATEMISTOKHTES A, DE SOUSA
PROCURADOR JURíDICO MUNICIPAL

oAB/PA N" 99ó4
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