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PARECER.IUR Drco/2019/DlcoM

ASSUNTO . MINUTA DE EDITAL E CONTRA TO.
L

I- RELAIóRIO

Submete-se o oprecioçôo o presente processo relolivo oo
procedimenÍo licitotório no modolidode Pregõo Presenciol reglsirodo sob o no
'O3gl2)lg,cujoobjetoconsislenoconlrotoÇÕodeempresoespeciolizodoem

fornecimenlo dê possogens hidroviorios intermunicipol e interesloduol poro

oiender o demondo do Município de ltoilubo e Fundos Municipois, conforme

especificoçôes do Termo de Referêncio - Anexo I do Editol. otendendo oo

disposio no Lei no 10.520 /2002.

Consto no presente certome: solicitoçõo de despeso poro

controloçôo de empreso especiolizodo em fornecimenlo de possogens

hidrovioriàs intermunicipol e inleresloduol poro otender o demondo do Município

de ttoitubo e Fundos Municipois; justificoiivo; despocho do Prefeito Municipol poro

que o setor competente providencie o pesquiso de preço e informe o exisiêncio

d. .".rrro, orÇomenlários; cotoçõo de preÇos; despocho do deportomenlo de

contobilidode informondo o dotoçõo orçomentório disponÚel poro olender o

demondo; decloroçôo de odequoçõo orçomenÍório e finonceiro; Portorio

GAB/pMl n" OO12l2Oí9: outorizoçõo de oberturo de processo licilotó6o; outuoçõo
do processo licilotório; despocho de encominhomenlo dos outos à ossessorio

iurídico poro onólise e porecer; minuto do editol e onexos, bem como, minulo do
coniroto.

Ficou estobelecido no editol o menor preÇo por iiem como
crilério de iulgomento, olendendo oo que dispõe o orl. 45 do Lei 8.óóó193'

O presenle processo consto o editol indicondo os exigêncios
constontes do orl. 40 do Lei 8.óóó193 c/c orl. 4'do Lei 10.52012002, bem como o
documenloçõo que os inleressodos deverôo opresenlor poro serem

considerodos hobilitodos.
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Relotodo o pleito possomos oo Porecer'

II . OBJEÍO DE ANÁUSE

Cumpre ocloror que o onólise neste porecer se reslringe. o

verificoçõo dos requisitos formois poro deflogroçõo do processo odminislrotivo

licitoioriô bem como do oprecioçôo do minulo de edilol e seus onexos. DesÍoco-

,ã àr. " onólise seró resirito oos ponlos .iurídicos, estondo excluídos quoisquer

ospectos técnicos, econômicos e/ou discricionórios'

III - PARECER

O oriigo 37, inciso XXI do Constituiçõo Federol determino que os

obros, serviços, compros e olienoções do Administroçôo PÚblico serõo precedidos

de licitoçÔo pÚblico que ossegure iguoldode de condições o todos os

concorreÁtes, ressolvodos os cosos especificodos no legisloçõo'

A liciioçôo configuro procedimento odministrotivo medionle o
quol o Adminislroçõo PÚblico seleciono o proposlo mois vontojoso'

corocterizondo-se como oto odministrolivo formol, proticodo pelo Geslor PÚblico,

devendo ser processodo em estrilo conformidode com os princípios

estobelecidos no Constituiçôo Federol no legisloÇõo infroconstitucionol'

No que se refere o modolidode licitotório oro em onólise' vole

octoror que o Lei I d.520/2002 dispõe que pregõo é o modolidode de licitoçõo

desiinodoàoquisiçôodebensesewiçoscomuns,sendoestesconsiderodos,
poro os fins e eieilos desto Lei, como oqueles cu.los podrões de desempenho e

quolidode possom ser obietivomente definidos pelo editol' por meio de

especificoções usuois (ort. l', porogroto Único).

o exome prévio do editol lem índole jurídico-formol e consiste' vio

de regro, em verificor nos outos, no estodo em que se encontro o procedimento

licilotorio, os seguinles elementos:

o) outuoçôo, ProÍocolo e numeroçôo;
b) justificoiivo do controloÇõo;
ci ter-o de referêncio, devidomenle outorizodo pelo outoridode

competenle. coniendo o objeto, o critério de oceitoçõo do objeio' orçomento

detothodo poro ovolioçôo de custos, definiçôo dos mélodos, estroiégio de
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suprimenÍo, cronogromo físico-finonceiro, deveres do conirotodo e controtonte,
procedimenÍos de fiscolizoçôo e gerenciomenlo; prozo de execuçõo e goroniio
e sonÇões pelo inodimplemento;

d) indicoÇõo do recurso orçomen'tório poro cobrir o despeso;
e) oÍo de designoçôo do comissõo;
f) ediiol numerodo em ordem seriol onuol;
g) se preômbulo do editol conlém o nome do reporliçõo

inleressodo e de seu setor;
h) preômbulo do ediiol 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 licitoçôo seró regido

pelo legisloçôo pertinenie;
j) preômbulo do editol onolondo o locol, dio e horo poro

recebimenlo dos envelopes de documentoçõo e proposto, bem como poro o
início de oberluro dos envelopes;

k) indicoçõo do obje'to do licitoçõo, em descriçôo sucinto e cloro;
l) indicoçõo do prozo e os condições poro o ossinoturo do

conirolo ou retirodo dos instrumentos;
m) indicoçôo do prozo poro execuçôo do controto ou entrego

do obielo;
n) indicoÇõo dos sonções poro o coso de inodimplemento;
o) indicoçôo do locol onde poderó ser exominodo e odquirido o

projelo bósico, e se ho projeto execulivo disponÍvel no dolo do publicoçôo do
edilol e o locol onde podero ser exominodo e odquirido (p/obros e serviços);

p) indicoçôo dos condições poro porticipoçõo do licitoçôo;
q) indicoçõo do formo de opresentoçõo dos proposÍos;
r) indicoçõo do critério poro julgomento, com disposições cloros e

porômetros objeiivos; indicoçôo dos locois, horórios e códigos de ocesso poro
fornecimenlo de informoções sobre o licitoçõo oos interessodos;

s) indicoçôo dos criiérios de oceilobilidode dos preços unitório e
globol e indicoçÕo dos condiçÔes de pogomenlo.

No que respeilo à minulo controtuol, incumbe oo porecislo
pesquisor o conformidode dos seguintes itens:

o) condições poro suo execuçõo, expressos em clóusulos que
definom os direilos, obrigoções e responsobilidodes dos porles, em conformidode
com os termos do liciloçôo e do proposlo o que se vinculom, eslobelecidos com
clorezo e precisôo; t,

b) registro dos clÓusulos necessórios: r,*
I - o ob.ielo e seus elemenlos coroclerísticos; / )
ll - o regime de execuçôo ou o formo de fornecimenio; - /
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lll - o preço e os condições de pogomento, os critérios, doto-bose
e periodicidode do reojustomento de preÇos. os critérios de otuolizoçôo
monetório enlre o doto do odimplemento dos obrigoçôes e o do efelivo
pogomento;

lV - os prozos de início de etopos de execuçôo, de conclusõo, de
entrego, de observoçôo e de recebimento deÍinitivo, conforme o coso;

V - o crédito pelo quol correró o despeso, com o indicoçôo do
ciossificoçõo funcionol progromótico e do cotegorio econÔmico;

Vl - os gorontios ofeíecidos poro osseguror suo pleno execuçõo,
quondo exigidos;

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

Vlll - os cosos de rescisÕo;
lX - o reconhecimento dos direitos do Administroçõo, em coso de

rescisõo odministrotivo previsto no or1| 77 desto Lei;
X - os condiçôes de importoçôo, o dolo e o toxo de cÔmbio poro

conversõo, quondo foÍ o coso;
Xl - o vinculoçõo oo ediÍol de licitoçõo ou oo termo que o

dispensou ou o inexigiu, oo convite e o proposlo do licilonte vencedor;
Xll - o legisloçÕo oplicóvel ô execuçõo do conlroto e

especiolmenle oos cosos omissos;
Xlll - o obrigoÇÕo do controiodo de monier, duronte lodo o

execuçõo do controto, em compotibilidode com os obrigoções por ele
ossumidos, todqs os condições de hobilltoÇõo e quolificoçõo exigidos no
liciloÇÕo;

XIV - clóusulo que declore competente o foro do sede do
Administroçõo poro dirimir quolquer questõo conÍroluol, solvo o disposto no § óo
do ort. 32 do Lei n. 8.óóó193;

XV - A duroÇõo dos controtos odstrito o vigêncio dos respeclivos
créditos orçomentórios, ressolvodos os hipoteses previstos no ort. 57 do Lei n.
8.666193.

Considerondo que o edltol seguiu todos os coutelos
recomendodos pelo Lei 10.520 /20A2, com oplicoçõo subsidiório do Lei 8.óóó193;

Considerondo que o procedimento nõo opresento ineguloridodes
que possom moculor o certome e que o mínulo do ediÍol segue os preceilos
legois que regem o motério, opÍno pelo prosseguimento do processo licitotório em
seus ulteriores oios.
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Seguem choncelodos os mínutos do Editol e Controto oro
exominodos.

Regislro, por fim, que o onolise consignodo nesle porecer se
oteve às queslôes jurídicos observodos no inskuçôo processuol e no edilol, com
seus onexos, nos termos do ort. 10, § 1". do Lei n" 10.480/2002, clc o porógrofo
único do ort. 38 do Lei n' 8.óóó193. Nõo se incluem no ômbito de onálise deste
Procurodor os elementos técnicos pertinentes oo certome, como oqueles de
ordem finonceiro ou orçomentorío, cujo exolidõo deveró ser verificodo pelos
setores responsóveis e outoridodes compelenÍes do Prefeituro Municipol de
lloilu bo.

É o porecer, sub censuro

Itoilubo - PA, 04 de junho de 2019.

AIEMISTOK A.D USA
PROCURADOR J UNICIPAT
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