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PRE(;ÀO PRESETT-CIAL N'- 055/2018- PP.

OBJETO - AQUISIÇÁO DE MATERIAIS E PEÇÀS PARA REPAROS E }IANL,TENÇÂO
DE CENTRAIS E AR CONDICIONADOS PARA SUPRIR A DI|M.\NDA DO FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ASSTINTO - MINt]TA DE EDIT.\L E CO\TRATO.

I - RELATÓRIO

Submete-se a apreciação o presente processo relati\(r ao proccdimento

licitatório na modalidade Pregão Presencial registÍado sob o n" 055/2018. cLrio objeto corlsiste na

aquisição de materiais e peças para reparos e rnanulenção de centrais e ar contlicionados para suprir
a demanda do Fundo Municipal de Educação. conlbrme especiticações do Tcrnto de Retêrência

Anexo I do Edital. atendendo ao disposto na Lei n" 10.520/2002.

Consta no presente certame: solicitação de despesa para aqLrisição de nrateriais e

peças parâ reparos e manutenção de centrais e ar condicionados para sLtprir u denranda do Fundo

Municipal de Educaçãol justiÍicativa: despacho do Secretário Municipal de l:dLrcação para que o

selor competente providencie a pesquisa de preço e intbrme a existência tle recitrsos orçarlerttários:

cotaçào de preços: despacho do departamenm de contabiiidade infortnando a Jolaçào orçamentária

disponível para atender a demanda: declaração de adequaçào ôrçamentária e linanceira; atrtorizâção

de abenura de processo licitatório: autuação do processo licitatório: despacho de encaminhamento
dos autos à assessoria jurídica para análise e parecer: minuta do edital e anexo'. bem como. minuta
dô contrâto.

Ficou estabelecido no edital o menor preço por itettl cotno criterio de

julgamento. atendendo ao que dispõe o an. 45 da Lei 8.666/93.

O presente processo consla o edital indicando as exigências constantes do art. 40

da Lei 8.666193 clc art.4. da Lei 10.520/2002. bern como a docunrentaçâo que os interessados

deverão apresentâr para serem considerados habilitados.

Relatado o pleito passamos ao Patecer

II . OBJETO DE ANALISE

Cumpre aclarar que a

requisitos formais para deflagração do proc
análise neste parecer se restÍillge â Ierificação dos

esso administrativo ticitatório benl conto da apreciaçào

Rodo\ra Transâmazônicr cl Rtl].r Decrm.l. sh 
^ne\o 

ao Cnlàsro l\'lunrcrpll - Ilcl! VrSfu CFP 6S lStr_(r){ I I \ll r l).-\-1, \



REPUBLICA IEDERATIVA DO BRASIL

ESÍADO DO T'ARÁ

PíeÍeituri Ír4unicipal de ltaituba

da minuta de edital e seus anexos. Destaca-se que a análise será restrita ilos pontos .iurídicos.
estando excluídos quaisquer aspectos Iécnicos. econôtnicos e/ou discricionário:.

III _ PARECER

O artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal detettlrina que as obras,

serviços. compras e alienações da Administração Pública serão precedidas de licitação pública que

assegure igualdade de condiçÕes a todos os concorrentes, ressalvados os casos especiticados na

legislação.

A licitação configura procedimenlo administrativo nredianle

Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa. caracterizando-se

administrativo formal, praticado pelo Gestor Públicô, devendo ser processado

conformidade com os princípios estabelecidos na Constituição Federal na

infraconstitucional.

o qual a

como ato
ern estrita
legislaçào
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No que se refere a modalidade licitatória ora em análise. rale aclarar que a Lei

lO.52Ol2O02 dispõe que pregão é a modalidade de licitação destinada à aquisiçào de bens e serviços

comuns, sendo estes considerados, para os tins e efeitos desta Lei, como aqueles cujos padrões de

desempenho e qualidade possam ser ob.jetivamente definidos pelo edital, por mc'io de especificações

usuais (art. 1", paragrafo único).

O exame prévio do edital tem índole jurídico-formal e consiste. via de regra" em

verificar nos autos. no estado em que Se encontra o procedimento licitatório. os Seguintes

elementos:
a) autuação, protocolo e numeraçào;

b) j ustificativa da contratação;
c) termo de referência. devidamente autorizado pela autoridade competente.

contendo o objeto. o critério de aceitação do objeto. orçamento detalhado para avaliação de custos.

definição dos métodos, estratégia de suprimento. cronograma tisico-Íinance iro, deveres do

contratado e contratânte, procedimentos de fiscalização e gerenciamento: prazo de execução e

garantiâ e sançÕes pelo inadimplemento;
d) indicação do recurso orçamentário para cobrir a despesa:

e) ato de designação da comissão:

0 edital numerado em ordem serial anual:
g) se preâmbulo do edital contém o nome da repaÍiçào interessada e de seu

setor:
h) preâmbulo do edital indicando a rnodalidade e o tipo da licitação. bent como o

regime de execução (p/obras e serviços):- i) preâmbulo do edital mencionando que a licitação será regida pela legislação

pertinente;' j) preâmbulo do edital anotando o local" dia e hora para recebimento dos

envelopes de documentação e proposta bem como para o início de abenura dos envelopesl /\
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k) indicação do objeto da licitação. em descrição sucinta e clara:

l) indicação do prazo e as condições para a assinatura do colltrato ou retirâda dos

instrumentos;
m) indicação do prazo para execução do conlrato ou entrega do objeto:

n) indicação das sanções para o caso de inadimplementoi

o) indicação do local onde podeú ser examinado e adquirido o projeto básico. e

se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital e o local onde poderá ser

examinado e adquirido (piobras e serviços);
p) indicaçào das condições para panicipação da licitaçào;
q) indicação da forma de apresentação das propostas:

r) indicação do critério para julgamento. com disposições claras e parâmetros

objetivos: indicação dos locais. horários e códigos de acesso para f-ornecirnento de inÍbrmações

sobre a licitação aos interessados;
s) indicação dos critérios de aceitabilidade dos preços unitário e global e

indicação das condições de pagamento.

No que respeita à minuta contratual. incumbe ao parecista pesquisar a

conlbrmidade dos seguintes itens:
atcondições para sua execução. expressas em cláusulas qLre detinam os direitos'

obrigações e responsabilidàdes das partes. em contbrmidade com os termos da licitação e da

proposta a que se vinculam. estabelecidas com clareza e precisão;

b) registro das cláusulas necessárias:

I - o objeto e seus elementos característicos;

II - o regime de execuçào ou a forma de fomecimento;

Ill - o preço e as condições de pagamenlo, os critérios' data-base e periodicidade

do reajustamento de preços, os criterios de atualizaçâo monetária entre a data do adimplernento das

obrigaçôês e a do efetivo pagamento;

lV - os prazos de início de etapas de execução' de conclusão' de enlrega' de

observação e de recebimento definitivo. conforme o casol

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a irrdicaçào da classificação

Funcional programática e da categoria econômica:
VI - as garantias oferecidas parâ assegurar sua plena execuçào' quando exigidas:

VII _ oi direitos e as responsabilidades das partes. as penalidades cabíveis e os

valores das multas:
VII[ - os casos de rescisão:

lX.oreconhecimentodosdireitosdaAdministraçào.emcasoderescisão
administrativa prevista no art. 77 desta Lei;

X - as condições de importação' a dâta e a taxa de cânrbio para cotlversão'

quando for o casoi' XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao tenllo qtte a dispensou ou a

inexigiu. ao convite e à propostâ do licitante vencedorl

Xll - a legislação aplicável à execução do contrato e especiahnente aos casos

omissos;
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XIII - a obrigação do contratado de mânter. durante toda a erecução do contrato.

em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condiçties de habilitação e

qualifi cação exigidas na licitaçào:
XIV - cláusula que declare competente o Íbro da sede cla Adlninistração parâ

dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6o do art. 32 da Lei n. 8.666/93:

XV - A duração dos contratos adstrita à vigência dos respectivos créditos

orçamentários, ressalvadas as hipóteses previstas no ârt. 57 da Lei n. 8.666/9i.

Considerando que o edital seguiu todas as cautelas recomendadas pela Lei

10.52012002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93;

Considerando que o procedimento não apresenta irregularidades que possam

macular o certame e que a minuta do edital segue os preceitos legais que regem a matéria, q4@g

pelo prosseguimento do processo licitatório em seus ulteriores alos.

Seguem chanceladas as minutas do Edital e Contrato ora esaminadas'

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às questões

juridicas observadas nã instrução processual e no edital, com seus anexos. nos termos do art. 10. §

1.. da Lei n. 10.480i2002, c/c o parágrafo único do art. 38 da Lei n" 8.666/9.]. Nào se incluem no

âmbito de análise deste Procurador os elementos técnicos peninentes âo cenallle. como aqueles de

ordem financeira ou orçamentária. cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e

autoridades competentes da Prefeitura Municipal de Itaituba.

É o parecer, sub censura. ,A
I Iraituba - PA. ]8 de maio rle 1018.
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