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REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de ltoitubo

Submete-se o oprecioÇôo o presente orocesso relotivo oo

Drocedimento licitotorio "" ;J5'à;JJlitgao Pre-senciol registrodo sob o n"

067 l2ote,cuio objeto ton"t"'Xã?ãisõat oÉ r.n:l::':h e peÇos poro reporos e

.á|,i."çoóo...nt.oi,"'[/iJ3i:,,'::?*i.*1 j,"§:';?:ffi .iL1'o'"'J^1!
MuniciPol de SoÚde' conto
do Editol, otendendo oo o'sposto no Lei no 1O 52012002'

Consto no presente cerlome: solicilocõo de despeso poro

oquisiÇõo de moteriois " o"!;;à; *eã': :.T::':,":::i:":'üT;':';":l
condicionodo poro suprrr o démondo do Fundo *"!:t'H:"; 

,ãiJi Jo.ptrunr"
;:ff;. ;; -Gcrerario Municipol de SoÚde ?:tt^ existêncio de recursos

orovtdencie o pesqurso de preço u ilro:T:*^o o'â''l"iiuãÃ""to de

orÇomentórios; cotoÇoo de preÇos; dtt-p-?:i:oilp"oniJ.]-Joã otender.o
It'ri.tjiiããoã inrormondo o dotoçõo orÇo menlorro'

demondo; decloroçôo ot" ããàiI-tuo orÇomentorio e finonceiro: Portorro

GAB/PMl n' 001 2/20l e; t','í''Jããã oããút't'io dt-PI:tttto licitotorio; outuoÇoo

ãâí,á..*"..;i:'.1.'giü#[X"íã::'"ffi [T['§*i"if ::ff ;:;ff :"::
lurídico Poro onólise e Pore

controto.

I - RELAIóRIO

O Presente
constontes do ort' 40 do Le

documenioÇõo que os

considerodos hobilitodos'

orocesso consto o editol indicondo os exlg

,á,.íiitõí.1. ort. 4" do Lei r0 520/2002' bem c
']nãutioã"t deverõo opresentor poro

Ficou eslobelecido no editol -o 
menor pÍeÇo por item como

criiério de iulgo*tnto' ottnãL"n"ol"oo'ã'á àitpo" o orl' 45 do Lei 8'óóó193'

ênclos
omo
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ
PÍefeituro Municipol de lioilubo

Relolodo o pleito possomos oo Porecer.

II - OBJEIO DE ANÁI§E

Cumpre ocloror que o onólise neste porecer se restringe o
verificoçõo dos requisitos formois poro deflogroçõo do processo odministrotivo

liciloioriô bem como do oprecioçõo do minulo de edilol e seus onexos. Destoco-

se que o onálise seró restrilo oos pontos jurídicos, eslondo excluídos quoisquer

ospeclos técnicos, econômicos e/ou discricionórios.

III - PARECER

O ortigo 37, inciso XXI do ConstiluiçÕo Federol determino que os

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

de licitoçôo pÚblico que ossegure iguoldode de condiçôes o todos os

concorrentes, ressolvodos os cosos especificodos no legisloçõo.

o configuro procedimento odministrotivo medionte o
Público seleciono o proposto mois vontojoso,quol o

A licitoçõ
Administroçôo

coroclerizondo-se como oto odminisÍrotivo formol, prol icodo pelo Gestor PÚblico,

devendo ser processodo em estrito conformidode com os pnnclplos

eslobelecidos no Constiluiçôo Federol no legisloçôo infroconstitucionol'

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

octoror que o Lei 10.520/2002 dispõe que pregõo é o modolidode de liciioçõo
destinodo à oquisiçôo de bens e serviços comuns, sendo estes considerodos,
poro os fins e efeilós desto Lei, como oqueles cujos podrões de desempenho e
quolidode possom ser obietivomente definidos pelo edilol, por meio de

especificoções usuois (orl. 1 ", porogrofo Único)'

O exome prévio do edilol tem índole jurídico'formol e consisie, vio

de regro, em verificor nos outos, no eslodo em que se enconiro o procedimento
licitotório, os seguintes elementos:

o) outuoçõo, prolocolo e numeroçôo;
b) justificoiivo do controloçõo;
c) iermo de referêncio, devidomenle outorizodo pelo outoridode

competente, conlendo o objeto, o critério de oceitoçõo do obielo, orçomento
deiolhodo poro ovolioçõo de custos, definiçõo dos méiodos, esirolégio de
suprimenio, cronogromo físico-finonceiro, deveres do conlrotodo e conlrotonte.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
Prefeituro MuniciPol de lloitubo

procedimentos de fiscolizoçôo e gerenciomento; prozo de execuçõo e goronÍio

e sonções pelo inodimPlemenio;
d) indicoçôo do recurso orçomentório poro cobrir o despeso;
e) oto de designoçôo do comissõo;
f) editol numerodo em ordem seriol onuol;
g) se preômbulo do editol contém o nome do reportiçôo

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

licitoçôo, bem como o regime de execuçôo (p/obros e serviços);

i) preômbulo do editol mencionondo que o licitoçõo seró regido

pelo legisloçôo Pertinente;' j) preômbulo do editol onolondo o locol' dio e horo poro

recebimento dos envelopes de documentoçõo e proposlo, bem como poro o

início de oberluro dos enveloPes;
k) indicoçõo do objelo do licitoçõo. em descriçôo sucinlo e cloro;

l) indicoçÕo do prozo e os condições poro o ossinoturo do

conlrolo ou retirodo dos instrumentos;
m) indicoçôo do prozo poro execuçôo do controlo ou entrego

do objeio;' 
n) indicoçõo dos sonções poro o coso de inodimplemento;
ol indicoçõo do locol onde poderó ser exominodo e odquirido o

projeto bosico, e se hó óOeto executivo disponível no doto do publicoçõo do

ediiol e o locol onde podeú ser exominodo e odquirido (p/obros e serviços);

p) indicoçôo dos condições poro porticipoçõo do licitoçõo;
qi indicoçõo do formo de opresentoçõo dos propostos;

rl indicoçõo do crilério poro iulgomenlo, com disposições cloros e

porômetros objelivos; indicoçõo dos locois, horórios. e códigos de ocesso poro

iornecimento de informoçôes sobre o licitoçõo oos inleressodos;
s) indicoÇôo dos crilérios de oceiiobilidode dos preços uniiório e

globol e indicoçõo dos condições de pogomento'

No que respeito à minulo controluol, incumbe oo porecisto

pesquisor o conformidode dos seguintes itens:
o) condiçôes poro suo execuçôo, expressos em clóusulos que

definom os direilos, obrigoções e responsobilidodes dos portes, em conformidode
com os lermos do licitoçôo e do proposto o que se vinculom, estobelecidos com
clorezo e precisôo;

b) regisko dos clóusulos necessórios:
| - o objelo e seus elemenlos corocterísticos; /\
ll - o regime de execuçôo ou o formo de fornecimento; / r

§
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REPÚBLlcA rroÉnertve-oo snnstr

ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de ltoitubo

lll-o preço e os condições de p:9oT-et?f,:',":'-::*"fl1ff:$:

e periodicidodà ãJ-i'oi*to1:*?.T.§fti.]; 3t,'ã.jãàãs J-o oo ereiiuo

monetório enlre o dolo (

pogomenlo: --rs de início de etopos de execuçôo' de conclusôo' de

.nu.no."'"i;;{;{#g;...;?}l*,["Jt".?;T:,:'::.Í!11?i'oçaoao
crossiricoçõotrl;;"i';':L;áãiÃ-ão"cores-orioeconômico;

vr . o, go,;n;iá,""i",..à"' poú o,,.g,,o' suo pleno execuçoo,

quondo 
"'isidoi;tt - os diÍeilos e os responsobilidodes dos portes' os penolidodes

cobíveis e os volores dos mullos;
Vlll - os cosos de rescisõo; 

Administroçõo' em coso de
lX - o reconhecimenlo dos direilo^s'oo

rescisóo odministrotivo previsto nooÍl'77 desto Lel; 
rto e o toxo de cômbio poro

X - os condições de imPortoçôo' o oo

conversôo, quondo t3'3iliil"uo 
oo editot de ltcitoçõo ou oo 

,te-rmo 
que o

dispensou or. il"''nl'l§:;;"iÉ Jã p'opo'to o" 
":'l::fr;TT3o'lonuo'o '' xll - o legisloÇõo oplicovel o

especiormente iii :T':3üüà;o do conrrorod.- li Tl"L"j;rl§:l' J::'"':

::#ãx1f..:;T:'':;";U:::'mltn1"i"JoJà"':'J"""i-e*isioosnoilit.êa.' 
xrv _ crousuro que decrore ."j::l:il"# f!1$:,j""i"u i:

AdministroÇõopàrodirimirquolqUerqUestõocontroTU
Jã ..t sz," t''ff ' f 3J,:çõo dos *"rl9l?::::t,li;,lJ:"ff ':i.";i'::"t:l?:
crédilos orÇomentórios' resiolvodos os hipoteses pr€

e o edilol seguiu . 
lodos os coulelos

; .fi.oriàãcôo i'rbsidiorio do Lei 8'óóó/93:

o orocedimento nõo opresenlo iÍeguloridodes

I ãiãã*rÃ,'o do editol seoue os preceitos
=o.lãi,àttànr'Ãento oo p',otáso licitotório em

8.66ó193.

Considerondo qu

recomendodos Pelo Lei 1O'520/200

Considerondo que

ôr,ê oossom moculor o certome

Éã".ilãr" r.gtm o motério' oDino

seus ulteriores otos'

s/n, Anexo oo Ginósio Municipol - Belo Visto - CEP: ó8'l
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Registro, por fim, que o onólise consignodo nesle poÍecer se

oteve os questôeiiurídicos observodos no instruçõo processuol e no ediÍol' 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 onólise desle

Procurodor os elementos técnicos perlinenles oo certome. como oqueles de

ordem finonceiro ou orçomentório, cuio exoÍidôo deveró ser verificodo pelos

i.ior., ,.rponsóveis e outoridodes competenies do prefeituro Municipol de

Itoilubo.

É o Porecer, sub censuro'

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de lloilubo

Seguem choncelodos os minulos do Edilol e Conlroto oro

exominodos.

Itoilubo - P A. 02 de ouiubro de 201 9'

AIEMISI USA

UNICIPAIPROCURA
o s/?
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