
PARECER JURíDICO/2OI 9/DICOM

PREGÃO PRESENCTAT N" - O4Ol2019-PP.

PROCESSO ADMtNtSTRATtVO N" 054/201 9.

OBJETO - AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORÍIVOS E DIVERSOS PARA SUPRIR AS

NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

ITAITUBA.

ASSUNTO - MINUTA DE EDITAT E CONTRATO.

REPUBLICA FEDERA]IVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeíturo Municípol de Iloitubo

Submele-se o oprecioÇÕo o presente processo relolivo oo
procedimento licitotório no modolidode Pregôo Presenciol registrodo sob o no

O4O/2O19, cujo objeto consisle no oquisiçõo de moleriois esportivos e diversos
poro suprir os necessidodes do Fundo Municipol de Assistêncio Sociol do
Município de lloiiubo, conforme especificoÇÕes do TeÍmo de Referêncio - Anexo I

do Edilol, otendendo oo disposÍo no Lei no 10.52012002.

Consto no presente certome: solicitoçõo de despeso poro
oqulsiçôo de moteriois esportívos e diversos poro suprir os necessidodes do Fundo
Municipol de Assislêncio Sociol do Município de lÍoitubo; justificotivo; despocho
do Secretório Municipol de Assislêncio Sociol poro que o setor compelenie
providencie o pesquiso de preço e informe o exislêncio de recursos
orçomentórios; cotoçôo de preÇos; despocho do deporlomenlo de
contobilidode informondo o dotoÇôo orçomentório disponível poro olender o
demondo; decloroçôo de odequoçÕo orçomenlório e finonceiro; Porlorio
GAB/PMI n" 0012/2019', ouÍorizoÇÕo de oberturo de processo liciiotório; outuoçõo
do processo licitotório; despocho de encominhomenlo dos ouios à ossessorio
jurídico poro onólise e porecer; minuto do editol e onexos, bem como, minuto do
controto.

Ficou estobelecido no editol o menor preço por iiem como
critério de julgomenlo, otendendo oo que dispõe o ort. 45 do Lei 8.ó6ó/93.

O presenle processc consÍo o editol indicondo os exigêncios
constonles do ort. 40 do Lei 8.óóó193 c/c ort. 4" do Leí 1O.52012OO2, bem com o
documenÍoçõo que os interessodos deverôo opresentor poro se
considerodos hobilitodos.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
Prefeiluro Municipol de ltoitubo

Relolodo o pleito possomos oo Porecer.

II - OBJEIO DE ANÁTISE

Cumpre ocloror que o onólise nesle porecer se restringe o
verificoçõo dos requisitos formois poro deflogroçôo do processo odministrotivo
liciiolório bem como do oprecioçõo do minuto de ediÍol e seus onexos. Destoco-
se que o onólise seró restrito oos ponlos jurídicos, estondo excluídos quoisquer
ospecios técnicos, econômicos e/ou discricionorios.

III - PARECER

O ortigo 32, inciso XXI do ConslituiÇõo Federol delermino que os
obros, serviços, compros e olienoções do AdminiskoÇôo PÚblico serõo precedidos
de licitoçôo públíco que ossegure iguoldode de condiçÕes o lodos os
concorrentes, ressolvodos os cosos especificodos no legisloçôo.

A liciloçôo configuro procedimento odministrotlvo medionle o
quol o Adminiskoçôo Público seleciono o proposto mois vonlojoso,
coroclerizondo-se como oÍo odm;niskoÍivo formol, proticodo pelo Gestor PÚblico,
devendo ser processodo em esÍrílo conformidode com os princípios
estobelecidos no ConstituiçÕo Federol no legísloçÕo infroconslilucionol.

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 liciioçôo
deslinodo à oquisiçõo 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 obietivomente definidos pelo edilol, por meio de
especificoÇões usuois (or1. 1 ", porogrofo único).

O exome prévio do editol tem índole jurídico-forntol e consiste, vio
de regro, em verificor nos outos, no eslodo em que se enconlro o procedimento
licilotório, os seguintes elementos:

o) outuoçõo, protocolo e numeroçÔo;
b) juslificotivo do controtoÇõo;
c) iermo de referêncio, devidomente oulorizodo pelo ouloridode

competenle, conlendo o objeto, o critério de oceitoçõo do obieto, orÇomento
detolhodo poro ovolioçÕo de custos, definiçôo dos métodos, estrolégio
suprimento, cronogromo físico-finonceiro, deveres do controtodo e conlroton

d
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REPÚBLICA FEDERAÍIVA DO BRASIL
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PreÍeíiuro Municipol de ltoitubo

procedimenlos de fiscolizoçôo e gerenciomento; prozo de execuÇõo e gorontio
e sonções pelo inodimplemenlo;

d) indicoçôo do recurso orçomentório poro cobrir o despeso;
e) olo de desígnoçôo do comissôo;
f) editol numerodo em ordem seríol onuol;
g) se preômbulo do editol contém o nome do reportiçôo

interessodo e de seu setor;
h) preômbulo do edilol indicondo o modolidode e o típo do

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

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

recebimento dos envelopes de documentoçõo e proposto, bem como poro o
inÍcio de oberturo dos ênvelopes;

k) indicoçôo do objeto do liciloÇõo, em descriçõo sucinio e cloro;
l) indicoçôo do prozo e os condições poro o ossinoluro do

controlo ou retirodo dos instrumentos;
m) indicoçôo do prozo poro execuçõo do controto ou entrego

do objelo;
n) indicoçõo dos sonçôes poro o coso de inodimplemenio;
o) indicoçôo do locol onde poderó ser exominodo e odquirido o

projelo bósico. e se hó projeto execu'tivo disponível no doto do publicoçõo do
edilol e o locol onde poderó ser exominodo e odquirido (p/obros e serviços);

p) indicoçôo dos condições poro porticipoçõo do licitoçôo;
q) indicoçÕo do formo de opresentoçôo dos proposios;
r) indicoçôo do crilério poro julgomento, com disposiçôes cloros e

porômelros objeiivos; indicoçõo dos locois. hororios e códigos de ocesso poro
fornecimento de informoções sobre o licitoçõo oos interessodos;

s) indicoçôo dos critérios de oceitobilidode dos preços unilário e
globol e indicoçõo dos condições de pogomento.

No que respeiÍo o minulo controluol, incumbe oo porecislo
pesquisor o conformidode dos seguinles itens:

o) condiçôes poro suo execuçôo. expressos em clóusulos que
definom os direitos, obrigoções e responsobllidodes dos porles, em conformi
com os termos do licitoçõo e do proposto o que se vinculom, estobelecidos
clorezo e precisõo;

b) registro dos clóusulos necessórios:
| - o ob.ieto e seus elemenlos corocterísticos;
ll - o regime de execuçôo ou o formo de fornecimento;
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REPÚBLICA FÊDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeilur<r Municipol de ltoilubo

lll - o preÇo e os condiçôes de pogomenlo' os crilérios' doio-bose

e periodicidode do reoiustomento de preços' os critérios de otuolizoçõo

monetório entre o doÍo do odimplemenio dos obrigoções e o do efetivo

pogomenlo;
IV - os prozos de início de elopos de execuçÔo' de conclusôo' de

entrego, de observoçõo e de recebimento definitivo' conforme o coso;

V - o credio pàto quot correró o despeso' com o indicoçôo do

clossificoçÔo funcionol progromótico e do cotegorio econômico;
Vl - os gorántios oferecidos poro osseguror suo pleno execuçoo'

quondo exigidos;
Vll - os direilos e os responsobilidodes dos pories' os penolidodes

cobíveis e os volores dos multos;
Vlll - os cosos de rescisõo;
tx-orecor,neclmenÍodosdireitosdoAdminisiroçõo,emcosode

rescisõo odminiskotivo previsto no orl' 77 desto Lei;

X - os condiçôes de importoçõo' o doto e o toxo de cômbio poro

conversõo, quondo for o coso;
Xl - o vinculoçôo oo edilol de liciloçõo ou oo termo que o

dispensou ou o inexigiu, oo convlte e à proposto do licitonie vencedor;

Xll - o legisloçÔo oplicovel à execuçõo do controto e

especiolmente oos cosos omissos;
Xlll - o obrigoçÕo do controlodo de monler' duronte todo o

execuçôo do controto, e"m compotibilidode com os obrigoções por ele

ossumidos, lodos os condições de hobilitoçôo e quolificoçõo exigidos no

liciioçõo;
XIV - clóusulo que declore compeienle o fcro do sede do

Administroçôo poro dirimir quolquer questÔo controtuol' solvo o disposlo no § óo

do ort. 32 do Lei n. 8.6óó193;
XV - A duroçõo dos conÍrotos odstrito à vigêncio dos Íespeclivos

crédiios orçomentórios, resiolvodos os hipóteses previstos no ort' 57 do Lei n'

8.66ó193.

Considerondo que o editol seguiu todos os- 9gy^çlos
recomendodospeloLeilo.s2o/2oo2,comopIicoçõosubsidlóriodoLeiS.óóól93;

Considerondo que o procedimenio nõo opresento ineguloridodes

que possom moculor o certome e que o minulo do edilol segue os P

legois que regem o motério, oPino Pelo prosseguimenlo do processo licilotóri

seus ulteriores olos.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

PreÍeituro Municipol de I'loitubo

Seguem choncelodos os minulos do Edilol e Conlrolo oro
exominodos.

Regislro, por fim, que o onólise consignodo neste porecer se
oteve às questões .iurí,Cicos observodos no inslruçõo processuol e no editol, com
seus onexos, nos termos do ort. 10, § l', do Lei n" 10.480/2002, clc o porógrofo
único do ort. 38 do Lei n' B.óóól93. NÕo se incluem no ômbito de onólise deste
Procurodor os elementos técnicos perlinentes oo certome, como oqueles de
ordem finonceiro ou orçomentório, cujo exotidôo deveró ser verificodo pelos
selores responsóveis e outoridodes competentes do Prefeituro Municipol de
lloitubo.

É o porecer. sub censuro

lloilubo - PA, 04 de iunho de 2019.

ATEMIST SOUSA
MUNICIPATPROCURA

OA
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