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RÉPÚBLICA FEDERAIIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de lloiiubo

ASSUNTO . MINún or Eornr E CONTRATO

I- REIAIóRIO

O Presente
constontes do ort. 40 do Lei

documenloçÕo que os

considerodos hobilitodos'

pÍocesso consto o ediiol indicondo os exigêncios

8 .6ó6193 clc ort. 4" do Lei l0'520/2002, bem com

inleressodos deverÕo oPresentor Poro ser

Reloiodo o pleito possomos oo Porecer

Submete-se o oprecioÇõo o- p1esente processo relotivo oo

orocedimenlo licilotorio "t ;JãIüJJ Pregôo Presenciol registrodo sob o n"

o1 t2o2o, cuio obieto ton'''tu'iâ'ãà']tçatá".;"5ões porenlois (soro) poro

otender os necessidode' io'runoo üunicipot de SoÚde de ltoilubo conÍorme

esoecificoÇões do Termo 5t "*tiã'ei'ãiá-I An"*o I do Editol' otendendo oo

á-iiósto no Lei n" 10's2012C02'

Consto no presenle certome: soliciÍÔcào de despeso poro

oouisicõo de soluÇÕes 0.r",.li"?i;;;t 
"plrã 

oLno",,os necessidodes do Fundo

uunicioor de soúde o" ,,o1irüã' 'üü.tãt]";' dgtp1:f" do Secrelorio tvtunicipol

de Soúde poro que " t"t;;;;;;iente pro'ioencie o pesquiso de preço e

informe o exisrêncio o" r,..,iroiãiJornàntórios; coroÇoo de preÇos: despocho do

i!.;:;;;:;i;ü;;,;".dlliii::np:r:!r::'.:.,:',',llTt1'iü',!'ü:?
ffi;: Jl:lÊ:l"Í. 3'^T,1i;;;" õórâóio, o 

"rorizoçÕo' 
de',o berruro de processo

ticitotório; outuoçõo oo o'"t"ttíilíãiãtio' ãttptiho de encominhomento dos

outos o ossessorio jurídico úo onótise e poÍecer; minuto do editol e onexos' bem

como, minuto do controto'

Ficou eslobelecido no ediiol o menor preço por itern como

critério de iulgorn.nto, ottããt-niáá oo que dispõe o ori. 45 do Lei 8 óóól93'

Rodovio ÍronsomozÔnico c/ Ruo Décimo' s/n' Anexo oo Ginósio Municipol - Belo visto - CEP: ó8 18G000 -

cOMD2020ocDUJ RREECRAP

0112020-??.EstHctnt N" 'PREGÃo Pn

PARA AÍENDER
vo N" 0l/2020.

PROCESSO ADMINISIRAII
STNtRPESôULoS ÇEDoISUo ÇoEIBJo EDUSEDtAPN CUESDSS DECEN

lTAIÍUBA-PA

(soRo) AS1

DO FUNDO
DE ITAITUBA.



REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de lioitubo

II . OBJEIO DE ANÁL§E

Cumpre ocloror que o onólise neste porecer se restringe o

verificoçôo dos requisitos táttàitto'" deflogroçÕo.do processo odministrolivo

licitotório bem como oo opiàtiããa" do minuú. de editol e seus onexos' Destoco-

se que o onólise seró r..tr,ito oãi pontos jurídicos' estondo excluídos quoisquer

á-rpêãoi lécnicos, econÔmicos e/ou discricionórios'

III - PARECER

O ortigo 3/, inciso XXI do ConstituiçÕo Federol delermino que os

obros, serviços, compros..ri"Ãããoát àá nomlnistáçoo PÚblico serõo precedidos

de licitoÇôo pÚblico q," àttàgutt ig-uoldode de condiçÕes o lodos os

ãã".À"""1.t, ressolvodos os cosoúspecificodos no legisloçõo'

A liciloçõo configuro procedimenlo odminiskotivo medionte o

quol o Administroçõo PÚblicã seleciono o proposto mois vontoioso'

coroclerizondo-se como otoãáÃinltt'"tivo formol' proticodo pelo Gestor PÚblico'

devendo seÍ processodJ 
-ãm 

Lstriro conÍormidode com os princípios

.rto;.ÉiOot no Constiluiçõo Federol no legisloçõo infroconstitucionol'

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

ocloror que o Lei I0.520/2OOZ OitpO" que pregôo é o modolidode de licitoçõo

ããriiÃoà à oquisiçõo de bens e serviços comuns, sendo esÍes considerodos,

ü;; ;;fl"t e eieilós desto Lei. como oqueles cujos podrões de desempenho e

quolidode possom ser objetivomente - definidos pelo editot' por meio de

especificoÇões usuois (ort. I o, porogrofo Único)'

O exome prévio do editol tem índole jurídico{ormol e consiste' vio

de regro, em verificor nos oulos, no estodo em que se encontro o procedimento

licilolório, os seguintes elemenios:

o) outuoçôo, Protocolo e numeroçÕo;
b) justificoiivo do conkotoçôo;
cj iermo de referêncio, devidomenle outorizodo pelo ouloridod

competenle, contendo o objeto, o critério de oceitoçõo do objeÍo, orçoment
deiolhodo poro ovolioçôo de custos, definiçÕo dos métodos, estrotégio d

e
o

suprimenlo, cronogromo físicoJinonceíro, deveres do controtodo e controtonl
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

PreÍeituro Municipol de ltoitubo

orocedimentos de fiscolizoçõo e gerenciomento; prozo de execuçõo e gorontio

e sonçôes Pelo inodimPlemenlo;
d) indicoçõÀ do recurso orçomentório poro cobrir o despeso;

e) oto de designoçÕo do comrssoo;

f) editol numerodo em ordem seriol onuol;

g) se preaãi;; oo-"air"r contém o nome do reportiçôo

interessodo e de seu setor;
h) preÔmbulo do editol indicondo o modolidode e o lipo do

licitoçoo,bemcomooregimedeexecuçôo{p/obroseserviços);
i) preÔmoutolãLJitor mencionondo que o licitoçÕo seró regido

pelo legisloÇôo Pertinente;.,v'v rvvivieY-- ji preômouto do edilol onolondo o locol' dio e horo poro

recebimenlo dos envelopes dá documentoçÕo e proposto' bem como poro o

início de oberluro dos enveloPes;
r) inolcoçoo-ããLoltto oo liciloçõo',em descriçÕo sucinio e cloro;

t1 inoicoçaá"Jo"õ;t ; os condições poro o ossinoluro do

controlo ou retirodo dos instrumenlos;
m) indicoçÕo do Prozo Poro execuçôo do conkoto ou entrego

No que resPeilo o minuto controtuol, incumbe oo Porecisto

do obieto;Lr\J .,.,ls'v' 
n) indicoçôo dos sonções poro o coso de inodimplemenÍo;

o) inoicoçoáããrtt"]tndt podero ser exominodo e odquirido o

projeto bósico, e se hÓ p'o-itL" 
"*ãã'tivo 

disponivel no dolo do publicoçÕo do

êdiÍol e o locol onde poo"'á"tá á'ãrni"tot e odquirido {p/obros e serviços);

p) inoicoçoã á-otãÀaiço"t poro porÍicipoçõo do IicitoÇôo;

q) indicoçÕã ãà totrno áe opresenÍoçõo dos propostos;

r) inoicoçaJÀ-ciitàtiã à"t" l'rgomenlo' com disposições cloros e

oorômelros obietivos; inolcoiáã dos tocois' nororlos e codigos de ocesso poro

i"]^1.,."ít. ãã intor.oçoeisobre o licitoçõo oos inieressodos;

,t inoicoçoãàãitiiiérã;;; oceltobilidode dos preços unitório e

globol e indicoçõo dos condições de pogomenio'

oesouisor o conformidode dos seguintes iiens:
PçrvurJv' " "-"o-t l"nalÇõ;p;ã suo execuçôo' expressos em clóusulo

definom os direiÍos, oorlgoçáLie àsponsobilidodes dos portês' em conform

com os termos do licitoçõo e do proposto o que se vinculom' esiobelecido

clorezo e Precisõo;
b) regislro dos clóusulos necessórios:

t - o oOieto e seus elementos corocÍerÍslicos;
ll - o regime de execuçõo ou o formo de fornecimenlo;

s que
idode
s com
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Çcrp
ereÚ ortc,n rr#ãÀl;i3uo u* ot' t

rreteilriã Municipol de lloilubo

ilr-opreÇoeoscondiÇõesq:-?i?'::t?i.','.,.?-:'§'"?r11,ir%:

:,#uÍ:"':#: flkl';:"::*.o''1i"f;5'o''l; 
:tü;à;; e o do eretivo

*T:ld;{iãt"i:..sl*çrflff':':jr"{'* 
j':ffi 

::{:
quondo exieidoX,, 

- os direitos e os responsobilidodes 
dos portes' os penolidodes

cobíveis " 
o' ""|?ii:3Ttii"t';"s:"es direto-s.do AdminisiroÇõo' em coso de

lX - o rec(

rescisõo.d.i"t'1.::14'"'J.,';L{".:i;íi:ü.']à oo," e o toxo de cômbio poro

conversõo*"lf iÍ:;.:ÊmÊ::i,.1ii::.,1"1$1i",:h:*'."il:,:.:

dispensou o, "ilf igi'o" 
,"t",iüã; 

"Jpr-i."uer 
"

especiotmente m:t"Xru,;;=o do_:.,:,*:loêdo, "rc monter' duronie todo o

execuÇõo9".-":11"'iá";[."':T3'li:ffi ill'..'Ü":i''*:S'5i'nã"J"']3
Õssumidos. todos os Li(JI r\'rrYv-- 

- ,^.^ .lô qede do
1i";'ü;ã"; ." ;fft'.ü§ ff3fl: ;'#:i'l:§"J' 3ti'$1"1i'x"s '
Administroçôo poro dir'nr,:'lorLluEr Y"--'- 

. 1^^i^ .rr'c resoectivos
â:lllll'.;"üirú:xií1i::;"m,":l*il:il3:"9*t::.*:f "li'o'."i.'"
crédiios orçomeniório

recomendodos Pelo Lei I0.520/200 2, com oPlicoçÕo subsidiório do Lei 8.ó6ó193;Considerondo qu

Considerondo que o Procedimento nôo oPresento ineguloridod

legois que
m moculor o

regem o motéiio, opino Pelo Pro
ceriome e que o mln

sseg uimento do
uto do edilol segue os preceilos

que posso
processo licitotórioe

seus ulteriores otos

8.óóól93.
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RegisÍo, por fim' que o onólise 
-consignodo 

neste porecer se

oteve às quesiões lurlOicos'oosei'ãàot no instruÇõo. processuol e no editol' com

seus onexos, nos termos o"ã]'rb, s 
j;,ào lei n. l0.480/2002, c/c o porogrofo

único do ort. 38 do L"i n" á'ãoolçã' 
-Nõo 

'" 
lncluem no ômbito de onólise deste

Procurodor os elementos táLnil"t pertinentes. oo certome' como oqueles de

ordem finonceiro o, o|,çoããn't"a-*'-t'io t'otidôo devero ser verificodo pelos

setores responsóveis e "Jü;ü;;; 
cZÀóerentes do Prefeituro Municipol de

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeiiuro MuniciPol de ltoilubo

Seguem choncelodos os minutos do Ediiol e Controto oro

exominodos.

lloiiu bo

É o porecer, sub censuro'

Itoilubo - PA. 0ó de loneiro de 2020'

ATEMISTO ES OUSA

PROCURA JU UNICIPAT

OA l?A I 4
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