
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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PARECER JUR Dtco/201tlDrcoM

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 055/2OI 9.

OBJEÍO - AQUISIÇAO DE VIDRO TEMPERADO, PEDRA EM GRANITO E MARMORE
PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE
ITAIUÍBA.

I- RETAIóRIO

Submele-se o oprecioçõo o presente processo relolivo oo
procedimento licilotório no modolidode PregÕo Presenciol registrodo sob o no

O41 12019, cujo objeto consis'te no oquisiçõo de vidro lemperodo, pedro em
gronilo e mórmore poro olender o demondo do Secretorio de Infroestruturo do
Município de lloilubo, conforme especificoções do Termo de Referêncio - Anexo I

do Edilol, otendendo oo disposto no Lei no 10.520/2002.

Consto no presente certome: solicítoçõo de despeso poro
oquisiçôo de vidro temperodo, pedro em gronito e mórmore poro oiender o
demondo do Secrelorio de lnfroestruturo do Município de ltoitubo; .iuslificolivo;
despocho do Prefeiio Municipol pora que o setor compelenle providencie o
pesquiso de preço e informe o existêncio de recursos orçomentórios; coloçõo de
preÇos; despocho do deportomento de contobilidode lnformondo o doloçõo
orçomenlório disponível poro oiender o demondo; decloroçõo de odequoçÕo
orçomentório e finonceiro; Portorio GAB/PMI n' 0012/2019; outorizoçôo de
oberturo de processo licitotório; outuoçÕo do processo licitotório; despocho de
encominhomenlo dos outos o ossessorio iurídico poro onólise e porecer; minulo
do editol e onexos, bem como, minuio do coniro'to.

Ficou esiobelecido no edilol o menor preço por ilem como
crilério de julgomento, otendendo oo que dispõe o ort. 45 do Lei 8.666/93.

O presente processo consÍo o editol indicondo os exigêncios
constontes do ort. 40 do Lei 8.óóó193 c/c orl. 4'do Lei 10.520 /2002, bem como o
documentoÇõo que os inieressodos deverôo opresentor poro serem

considerodos hobililodos.

Relotodo o pleiio possomos oo Porecer.
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II - OBJETO DE ANATISE

Cumpre ocloror que o onólise neste porecer se restringe o
verificoçõo dos requisilos formois poro deflogroçôo do processo odministrotivo
licilotório bem como do oprecioÇõo do minuto de editol e seus onexos. Destoco-
se que o onólise seró reslrito oos pontos jurídicos, estondo excluídos quoisquer
ospectos técnicos, econômicos e/ou discricionórios.

III - PARECER

O ortigo 37, inciso XXI do Constituiçôo Federol determino que os
obros, serviços, compros e olienoções do AdministroÇÕo PÚblico 5erõo precedidos
de licitoçôo público que ossegure iguoldode de condiçôes o todos os

concorrenies, ressolvodos os cosos especificodos no legisloçõo.

A liciloçôo configuro procedimento odministrotivo medionte o
quol o Administroçôo PÚblico seleciono o proposto mois vonioioso.
corocterizondo-se como oto odminislrolivo formol, prolicodo pelo Gestor PÚblico,
devendo ser processodo em eskito conformidode com os princípios
estobelecidos no Constituiçôo Federol no legisloçÕo infroconslitucionol'

No que se refere o modolidode licitotorio oro em onólise, vole
ocloror que o Lei 10.520/2002 dispõe que pregõo é o modolidode de licitoçõo
destinodo à oquisiçõo de bens e serviços comuns, sendo esles considerodos,
poro os fins e efeitos desto Lei, como oqueles cu.ios podrões de desempenho e
quolídode possom ser objetivomente definidos pelo edilol, por meio de
especificoções usuois (orl. 1 

o, porogrofo Único).

O exome prévio do edilol tem Índole iurídico{ormol e consiste, vio

de regro, em verificor nos oulos, no estodo em que se enconlro o procedimenio
licitotório, os seguintes elementos:

o) outuoÇôo, Protocolo e numeroçôo;
b) .justificolivo do controtoçõo;
ci iermo de referêncio, devidomente outorizodo pelo ouloridode

competente, contendo o objeio, o critério de oceitoçõo do objeto, orÇomento

detoihodo poro ovolioçôo de custos, def iniçõo dos métodos, eslrolégio de

suprimenlo, cronogromq físicojinonceiro, deveres do conkotodo e controlonte.
procedimentos de-fiscolizoçõo e gerenciomenlo; prozo de execuçôo e goroniio

e sonÇões pelo inodimPlemenlo;
d) indicoçõo do recurso orçomentorio poro cobrir o despeso;
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e) olo de designoçõo do comissõo;
f) editol numerodo em ordem seriol onuol;
g) se preômbulo do edilol conÍém o nome do reporiiçôo

interessodo e de seu setor;
h) preômbulo do editol indicondo o modolidode e o tipo do

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

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

recebimenlo dos envelopes de documenloçõo e proposÍo, bem como poro o
inbio de oberturo dos envelopes;

k) indicoçôo do objeÍo do licitoçôo, em descriÇõo sucinto e cloro;
l) indicoÇÕo do prozo e os condiçôes poro o ossinoiuro do

controÍo ou retirodo dos inslrumenlos;
m) indicoçõo do prozo poro execuçôo do controto ou entrego

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

projeto bósico, e se hó projeto executivo disponível no doto do publicoçôo do
editol e o locol onde poderó ser exominodo e odquirido (p/obros e serviços);

p) indicoçôo dos condições poro porticipoçõo dc liciloçôo;
q) indicoÇõo do formo de opresenloçÔo dos propostos;
r) indicoÇôo do critério poro julgomento, com disposiçôes cloros e

porômetros objetivos; indicoçõo dos iocois, horórios e códigos de ocesso poro
fornecimento de informoções sobÍe o licitoÇôo oos interessodos;

s) indicoçôo dos critérios de oceilobilidode dos preços unilório e
globol e indicoçõo dos condições de pogomenlo.

No que respeito à minuto controluol, incumbe oo porecisto
pesquisor o conformidode dos seguintes itens:

o) condiçôes poro suo execuÇôo, expressos em clóusulos que

definom os direitos, obrlgoções e responsobilidodes dos porles, em conformidode
com os Íermos do licitoçôo e do proposto o que se vinculom, estobelecidos com
clorezo e precisôo;

b) regisko dos clóusulos necessÓrios:
I - o objeto e seus elemen'los cqroclerísticos;
ll - o regime de execuçõo ou o formo de fornecimento;
lll - o preÇo e os condiçÔes de pogomento, os critérios' doto-bose

e periodicidode do reoiustomento de preços, os critérios de oiuolizoÇõo

moneiório enlre o doto do odimplemento dos obrigoções e o do efetivo

pogomento;
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lV - os prozos de início de etopos de execuçôo, de conclusôo, de
entrego, de observoçÕo e de recebimento definitivo, conforme o coso;

V - o crédito pelo quol correró o despeso, com o indicoçôo do
clossificoçôo funcionol progromótico e do coiegorio econômico;

Vl - os goronlios oferecidos poro osseguror suo pleno execuçõo,
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 reconhecimento dos direitos do Administroçôo, em coso de

rescisõo odministroiivo previsto no ort. 77 desto Lei;

X - os condições de importoçõo, o doto e o toxo de cÔmbio poro
conversõo, quondo for o coso;

Xl - o vinculoçôo oo edilol de licitoçôo ou oo lermo que o
dispensou ou o inexigiu, oo convite e à proposto do licitonte vencedor;

Xll - o legisloçôo oplicóvel o execuÇõo do controto e
especiolmente oos cosos omissos;

Xlll - o obrigoçõo do controlodo de monter, duronte todo o
execuÇõo do controto, em compotibilidode com os obrigoções por ele
ossumidos, todos os condiçÕes de hobilitoçõo e quolificoçôo exigidos no

licitoçõo;
XIV - clóusulo que declore competente o foro do sede do

Adminislroçõo poro dirimir quolquer questôo controtuol, solvo o disposlo no § óo

do ort. 32 do Lei n. 8.óóó193;
XV - A duroçõo dos controtos odstrito à vigêncio dos respectivos

créditos orçomeniórios, ressolvodos os hipoteses previsÍos no ort. 57 do Lei n.

8.666/93.

Considerondo que o edilol seguiu todos os coutelos

recomendodos pelo Lei 1o.52Ol2OO2, com oplicoçÔo subsidiório do Lei 8.óóó193;

Considerondo que o procedimento nôo opresento irreguloridodes
que possom moculor o certome e que o minuto do edilol segue os preceitos

réôoii que regem o motério, opino pelo prosseguimento do processo licitotório em

seus ulieriores oios.

Seguem choncelodos os minutos do Editol e Controto oro

exominodos.
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Regislro, por fim. que o onólise consignodo neste porecer se

oteve às questÕes jurídicos obseÍvodos no instruçõo processuol e no edilol, com
seus onexos, nos termos do orl. lO, § 1", do Lei n' 10.480/2002, clc o porógrofo
único do orl. 38 do Lei n" 8.óóó193. NÕo se incluem no ômbilo de onólise deste
Procurodor os elementos lécnicos pertinentes oo certome, como oqueles de
ordem finonceiro ou orçomentorio, cujo exotidõo deveró ser verificodo pelos

seÍores responsóveis e outoridodes compelentes do Prefeiluro Municipol de
lloitubo.

É o porecer, sub censuro.

lloitubo - PA, l0 de junho de 2019.

AIEMISTOKHLES A. DE SOUSA

PROCURADOR JURíDICO MUNICIPAT
oAB/PA N" 99ó4
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