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iãÜ"Éãlõ iiõrtetómo N" - 07 6 t 20 Le -PP

;i;õffió eoutlsrtntlvo No oest2ote -- -
oBJETo - AQUIsIçAo pi ôr tuvlt TRÂToR ESTEIRA

XiríiÉ" íõiueiroe pó n'IulircÍpro DF rrrtruBA'
ffiüffô - úlxuta DE EDrrÀL E coNrRÂro'

DIESEL PARA

O presente Processo consta o edital indicando as exrgcnclâs

constantes do art' 4O da Lei a.666193 c I c att. 4" da Lei LO.52Ol2OO2,bem

como a documenta çao que os interessados deveráo apresentar PaÍa

considerados habilitados'

Reiatado o pieito passalnos ao Parecer'

II . O&'ETO DE ANÁLISE

Rodoviâ Transâ$azônicâ c/ Rua Décima' "/"' fr;#Lilffr""io 
Mumcipai - Belâ Vistâ - cEP :68 180-000 -

I - RELATORIO

Submete-se a apreciaçào o presente Drocesso relaüvo ao

orocedimento licitatóri o ; ;"J;ltã ;: 
-etgs1'o^ 

"e1" "t""ial 
re gistrad o sob o

n" ozalzots,.rio oui'tJ'ã "ãôu'êiõÀu 
ú ot irrvtt rRAroR ESTEIRA A

DIESEL PARA ArEND;ti i";õtÁüoa oo IÚuNICÍPIo DE ITAITUBA

CONFORME PRoPOSTA N; oíil++1zoltr.' conforme especificaçóes do

Termo de Referência - o'rriit iãá Ba*'i' atendendo ao disposto na [Éi n'

to.52Ol2oo2.

Consta no presente certame: 
^ 

Memo' No 0313l2Ol9;

Justificativa; solicitaçao' ãe ó't#;;' Plano {^e 
sustentabilidade; Proposta

sob o no o27r4412or8"3:";ã;i;;icór'rV r'r" aes662l2o1a: Relatório de

cotacáo; Declaração a" iãàL""iaã-ôrçamtntar'^ e Éinanceira; Portana

GABTpMr o" oor2l2ote,il"iãli' oã'.*"l1lo' informando a existência

de crédito orçamentárioiãI"iãti'o '"torizando 
a abertura do procedimento

licitatório; autuaçáo at'ü"tã""" licitatório; despacho de encaminhamento

dos autos à assessorra í;aü;;;áii"" . i''tt"tt; minuta do edital e

anexos, bem como, minuta do contrato'

Ficou estabelecido no editat o menor preÇo por item como

critério de julgamento, ã;;;; ão que dispôe o art 45 dal*í a'666193'

I
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b) usdflcativa da contrataçâo;
evidamente autorizado Pelac) termo de referência, d

autoridade competente, contendo o objeto, o critério de aceitaçáo do objeto,

orçamento detalhado para avaliação de custos, definiçáo dos métodos,

estraté $a de suprimento, cronograma íisico-financeiro, deveres do

contratado e contratante, Procedimen tos de Íiscalização e gerenciamento;

pÍazo de execução e garantia e sançoes peio inadimPlemento;
d) indicação do recurso orçâmentário Para cobrir a despe

e) ato de designação da comlssao;

Rodovia Transâmazônicâ c/ Rua Décima, "r", friiluTol-ff"io 
Mumcipal - Bela vistê - CEP :68 180-00

O artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal determina que

as obras, serviços, "t*;;";;;""çot" 
da Administraçáo Pública seráo

precedidas ae ucitaçao-puftl'c; q";ãI;c"tt.igoda^at de condiçôes a todos

os concorrentes, ressatvado" o"'"'"o" especiÍicados na legislaçáo'

A licitação conÍigura procedimento administrativo mediante o

qual a Administração Públiãa sLleciona a prÔoosta mais vantajosa'

caracterDando-se como àããá*i"i"ttativo formal'. praticado -1{19t::::
Público, devendo "., 

p'ott"oao em estrita conformidade com os pnnclplos

estabelecidos na constitulãã F.ã;ã ; legislação infraconstitucional'

No que se refere a moda-lidade licitatória ora em análise' vale

aclarar que a Lei 1O.52O 120O2 dispoe que pregão é a modalidade de iicitaçáo

destinada à aquisiçáo de bens e serviços comuns' sendo estes considerados'

para os Íins e efeitos dt"á"lri' ";;;qú* 
cujos oadrões de desempenho

e qualidade possam *t'iui*'t",nãt'11 ãtrt"iaá" pelo edital' por meio de

especificações usuais (art' 1", paragralo untcol'

O exame prévio do edital tem índole jurídico-formal' e

consiste, via de regra, em veriÍicar nos autos' no estado em que se encontra

ã"pã..ai*."to lic]tatório, os se guintes elementos:

a) autuaÇão, Protocolo e numeraÇáo;

J

Cumpre aclarar que a análise neste parecer se restringe-a

veriÍicação aos àq"i"itã" fármais pâra deflasraÇáo do processo

administrativo licitatório t"Ã torno da apieciação da minuta de edital e seus

anexos. Destacâ-se q,t t "'ài"" 
será réstrita aos pontos -iurídicos' estando

excluidos quaisquer "";;;;;;"ãs' 
econômicos e/ou discricionários'



f) edital numerado em ordem serial alual;

91 ". 
p..a-ÜJã Jo edital contém o nome da repartiçáo

interessada e de seu setor;
h) preâmbúo do edital indicardo a modalidade e o üpo da

licitação, u.- "átio 
o regiÀe de execuçáo (p/obras e serviços);

i) preamuuiã Já ealtar"mencionando que a licitaçáo será

regida pela Iegislação pertinente ;

jl preamuuio ão 
'eaitat 

anotando o local' dia e hora para

recebimento dãs Lnvelopes de documentação e proposta' bem como para o

início de aberturâ dos enveloPes;
1) indicaçao ããótto da licitação' em descrição sucinta e

clara; 
m) indicaçáo d'o ptaz'o e as condições parâ a assinatura do

contrâto ou retirada dos instrumentos;
n) indicação do prazo para execuçao do contrato ou entrega

do objeto;
o) indicaçáo das sançôes para o caso de inadimplemento;

p1 inalcaçâã ãolt"à't"aÉ poderá ser examinado e adquirido

o projeto básico, " ". 
r'a p"à':ãtt t*t"ti''j t:11l:"t' 

na data da publicaçáo

do edital e o local onaà ptdera ser examinado e adquirido (p/obras e

serviços);
q) indicação das condiçóes para participaçáo da licitação;

ii indicaçao da forma de apresentacào das propostas;

s1 inaicafro ã;"";it;;" para julgamento' com disposições

ctaras e parâmetros 
"U:áti"à-c 

*à]"áiaã dos"loãais. horários e códigos de

acesso para fo.n.cimtntã ãe informações sobre a licíação aos interessados;

t) indicaçaoãos critériós de aceitabilidade dos preços unltano

e global e indicaçáo das condições de pagamento'

No que respeita à minuta. contratuaf incumbe ao parecista

pesquisar a coníormidade dos seguintes itens:
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a) condições Para sua execuçáo, expressas em ciáusulas que

definam os direitos, obrigações e resPonsabilidades das Partes, em

conformidade com os termos da licitaçáo e da ProPosta a que se vrn

estabelecidas com clareza e preclsao;

b) registro das cláusulas necessá'rias:

I - o objeto e seus elementos característicos;

Rodovia Transaoazônicâ c/ Rua Dócima, "/", friifrtáolrT*o 
Municipâl ' BeLa vista - cEP :68 180-
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"1,,:ii?sirtttt*'**tt!,"-"tftiti.ií,5+F**ffi ;#lx1?t"rá"JTf 
",'ffi;t}:lL':T:;

ffJl,+;ryi-ryxffi*",+,,tsxr*
execuçáo, o"irti "-"t*oTn"n.= : ."_.1:."^r-l."abilidades 

das partes' as

penaridades "*f:""::" 
valores das multâs;

derescisâ'-{-*:::ià:i"i:#i?Ji}i#fl":':";"",,'i"
paÍa conversá"*rrlTi""l,,l,:-"rX"?" .g,:T^*.1:"t,aÇáo ou ao termo que a

dispensou."ll"ltI,Atn:r**:""r'ri"':'"ll'ã"'J:""'"xTl"'

;:"*üãüt*#:3rli'T$íi*:+"r*:r'-â"fl-'%T:?i
assumidas, todas as

licitaçáo; 
XrV - cráusula que declare.::T:?:[,j,t:fr"u: ;Li""$:

lt§ãàff ff ií'â"'rf,'ff,riàiffi -siç:?..:"1?:1"iãi::

ffi|ã;"J:ilii1tlãuui,u

considerando qy: 
^: ^'11t1 i,#ir" 

t'"11""'u?i''iTi"trt

recomendadas pela Lei LO'52O l2OO2' com

8.666193',,

Con siderando que o Procedimento
náo apresen

irregularidades que possam macular o certame e que a minuta do edi

Anexo ao Ginásio Murticipat - BeIâ Vista- CEP :68 180-

Rodoüâ Trdlsâma'ônicâ c/ Rua Décúúa s'rn'
ITAITUBA-PA
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segue os preceitos legais que regem â matéria, opino pelo prosseguimento
do processo licitatório em seus ulteriores atos.

Seguem chanceladas as minutas do Edital e Contrato ora
examinadas.

Registro, por Íim, que a anáise consignada neste parecer se

ateve às questões jurídicas observadas na instruçáo processual e no edital,
com seus anexos, nos termos do art. 10, § 1o, da Lei n" 10.480/2002, clc o
parágrafo único do art. 38 da Lei n" 8.666193. Náo se incluem no àmbito de

análise deste Procurador os elementos técnicos pertinentes ao certame,
como aqueles de ordem finartceira ou orçamentária, cuja exatidão deverá
ser veriÍicada pelos setores responsáveis e autoridade competente da
Prefeitura Municipai de ltaituba.

É o parecer, sub cen

ITAITUBA - PA, 15 bro de 2019.

SOUSA

- oAB/PA N. 9964

ATEMIS

PROCURÂDOR IC

Rodovia Tlarlsama"inica c/ Rua Décimâ, s/n, Anexo ao cinásio Municipal - Bela Vista - CEp.:68.180-OOO -
lTAITUBA-PA
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