
I- REIATóRIO

Submete-se o oprecioçôo o- presente processo relotivo oo

procedimento licitotório ná ;tüliüJJ Pregõo Presenciol regislrodo sob o n"

03t2o2o,cuio objeto tono'L'nãiãnirotoçôo de emprêso funerório poro olender

o Fundo Munlcipol ot sãioã-ã" lt;i'bt - PA' conforme especificidodes

conslonles no Termo Oe netárencio onexo do presente procedimento licitotório'

ãiàÃoãÀão "" 
disposto no Lei no t0's2012002'

Consto no presente certome: so-licitocõo de despeso poro

conlrotoçôo de empreso ú"íãr;;';;t*;;' o Fundo Municipol de SoÚde de

Itoitubo - PA, contorm" ;;;";;id;ãei const-ontes no Termo de Referêncio

onexo do presente pro..oT,#.=njo"rãüIãri., :rriiti.otivo: despocho do Secretório

Municipol de Soúde ptro''ü'l"J tãit 
""áb"r"lte-providencie 

o pesquiso de

preÇo e informe o existêniio de recursos orçomentorios; cotoÇÕo de píeços;

desoocho Oo o"pouo-ã"jJ-o" 
- 

to"tooi'tidode informondo o Oo]19!o

ã,'rãil".iat,ã oitpã'ii""r pà'"'ãt"Àãt' ã- demondo; decloroÇôo de odequoÇoo

orcomentório " tlnontt'iã;"üiil cne/pMr n'--ooo4/202o: outorizoçõo de

oberturo de processo licitolório; outuoÇÕo do processo licltotório; despocho de

encominhomenlo dos ouÜa1"àtiorü jurídico poro onólise e porecer; minuto

ã;;ii;i;"""xos, bem como' minuto do controto'

Ficou estobelecido no editol o menor preço por item como

critério de julgor"nlo, orãiãt-n-áãto àue dispõe o ort' 45 do Lei 8'óóó/93'
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O Presente
constontes do or1. 40 do Le

documenioçôo que os

considerodos hobiliiodos'

Relotodo o pleito possomos oo Porecer'
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orocesso consto o edilol indicondo os exi

tá,ííiiii.t. ort. 4'do Lei 10 520/2002' bem
-ir*àressoaos deverõo opresentcir poro

gêncios
como o
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II . OBJEIO DE ANÁIISE

Cumpre ocloror que o onólise nesie porecer se reslringe o

verificoçôo aos-ràquisltos rài'àittã'o deflogroçõo,do processo odminiskolivo

licitotório bem como o. 
"plàliãõ<ià 

do minuú dê editol e seus onexos. Destoco-

se oue o onólise seró t.tt'iiã ãJt óontos jurídicos' eslondo excluídos quoisquer

áiplãoi ráàni.os, econômicos e/ou discricionórios'

III - PARECER

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

obros, serviços, compros 
" "üõá;; 

Jã noministráçõo PÚblico serõo precedidos

de licitoçôo pÚblico q'á 
-à"áó"i" 

iguoldode de condições o Íodos os

;il;;;;i.t, ressolvodos os cosoúspecificodos no legisloçõo'

A liciioçõo configuro procedimenlo odministrotivo medionte o

ouol o Administroçõo Públicã seleciono o proposto mois vontojoso'

!Iil.,J,rr"Àãà-rã àãLã "t. 
.ominisrrorivo formot, proticodo pelo Gestor PÚblico,

devendo ser processodJ 
-trn Ltrtito conÍormidode com os princípios

ãità0"Éioot no Con$iluição Fàderol no legisloçôo infroconsiiiucionol'

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

ocloror que o Lei 10'520/2002 dispõe que pregôo é o modolidode de liciloçôo

destinodo à oquisiçõo de bens e serviços comuns' sendo estes considerodos'

õ;; ;t-ftt-";áitós oeslo L;i:;À oàueles cujos podrões de desempenho e

ouotidode possom t"t ;bÊü';;;;tá 'oetlniaoi pelo ediiol' por meio de

ãip".itiàoçoo usuois {ort' lo, porogrofo Único)'

O exome prévio do edilol tem Índole jurídico-formol e consiste' vio

de regro, em verificor nos-ouios' no esiodo em que se enconlro o procedimento

licitotório, os seguintes elementos:
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o) outuoçôo, Protocolo e numeroçôo;

b) ustif icoiivo do controtoçõo;
c) termo de referêncio, devido mente ouiorizodo Pelo ouloridode

competente, conlendo o objeto, o crilério de oceiloç õo do obieto, orçomento

detolhodo poro ovolioçõo de custos, definiçôo dos mélodos, eslrolégio de

suprimenlo, cronogromo físico- finonceiro, deveres do conlrotodo e controtonle

i
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procedimenÍos de fiscolizoçõo e gerenciomenio; prozo de execuçõo e gorontio

e sonçôes pelo inodimPlemento;
d) indicoçôo do recurso orçomentório poro cobrir o despeso;

e) olo de designoçõo do comissôo;
f) editol numerodo em ordem seriol onuol;
g) se preômbulo do editol contém o nome do reportiçõo

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

liciioçÕo, bem como o retime de execuçõo (p/obros e serviÇos);

i) preÔmb-ulo do editol mencionondo que o licitoçõo seró regido

pelo legisloçôo Pertinenie;' i) preOmOulo do editol onolondo o locol' dio e horo poro

recebimento dós enveiopes de documentoçõo e proposto' bem como poro o

início de oberluro dos enveloPes;
k) indicoçôo do obieto do licitoçÕo, em descriçõo sucinto e cloro;

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

controlo ou retirodo dos inslrumentos;
m) indicoçôo do prozo poro execuçõo do controto ou enlrego

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

projeto bósico, e se hó projeÍo execulivo disponível no dolo do publicoçÕo do
editol e o locol onde poderó ser exominodo e odquirido (p/obros e serviços);

p) indicoçõo dos condições poro porticipoçõo do licitoçõo;
q) indicoçôo do formo de opresentoçÕo dos propostos;
r) indicoçõo do crilério poro julgomenlo, com disposições cloros e

porômetros objetivos; indicoçôo dos locois, horórios e códigos de ocesso poro
fornecimento de informoçôes sobre o licitoçõo oos interessodos;

s) indicoçõo dos crilérios de oceitobilidode dos preços unilório e
globol e indicoçõo dos condiçôes de pogomenlo.

No que respeito à minuio conlrotuol, incumbe oo porecisto
pesquisor o conformidode dos seguinÍes itens:

o). condições poro suo execuçõo, expressos em clóusulos que
definom os direilos, obrigoções e responsobilidodes dos portes, em conformidode
com os termos do licitoçôo e do proposto o que se vinculom, estobelecidos com
clorezo e precisôo;

b) regisiro dos clóusulos necessórios:
| - o objeto e seus elementos corocterísticos; À
ll - o regime de execuçÔo ou o formo de fornecimento; (í-
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lll - o preço e os condiçôes de pogomento, os criiérios, doto-bose
e periodicidode do reoiustomenlo de preços, os crilérios de otuolizoçõo
monetório entre o dolo do odimplemenio dos obrigoçôes e o do efetivo
pogomento;

lV - os prozos de início de eiopos de execuçôo, de conclusôo, de
entrego, de observoçõo e de recebimenio definiiivo, conforme o coso;

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

Vl - os gorontios 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 Adminislroçõo, em coso de

rescisôo odminislroiivo previslo no oÍ1. 77 deslo Lei;
X - os condições de importoçôo, o dolo e o toxo de cômbio poro

conversõo, quondo for o coso;
Xl - o vinculoçõo oo edilol de licitoçõo ou oo termo que o

dispensou ou o inexigiu, oo convite e ô proposto do licitonte vencedor;
Xll - o legisloçõo oplicóvel à execuçõo do conirolo e

especiolmenle oos cosos omissos;
Xlll - o obrigoçõo do controtodo de monter, duronte todo o

execuçõo do coniroto, em compolibilidode com os obrigoções por ele
ossumidos, lodos os condições de hobililoçõo e quolificoção exigidos no
licitoçôo;

XIV - clóusulo que declore compeienle o foro do sede do
Administroçõo poro dirimir quolquer questõo conholuol, solvo o disposto 

"o S Zã
do ort.32 do Lei n. 8.666/93;

XV - A duroçõo dos conlrolos odstrito à vigêncio dos respeclivos
crédiÍos orçomenlórios, ressorvodos os hipóteses previsros no ort. 52 oã i"i 

".8.666/93.

Considerond_o- que o ediÍol seguiu Íodos os coutelosrecomendodos pero Lei 10.520/2@2, com opricoçõo r"uoridiório oo Lei B.óóJl%;

Considerondo que o procedimenlo nôo opresenlo irreguloridodesque possom mocuror o cerl0me e que o minul0 do eáitor segue õ, pr"tãitã,legois que regem o motério, ooino pero prosseguimeÀio do processo ricilorório emseus ulÍeriores oÍos.
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Registro, por fim, que o onólise consignodo nesie poÍecer se

oteve às questõeslurÍdicos observodos no instruçôo processuol e no editol' com

ã;;;tàt, nos térmos oo árt. to, § l', do Lei n'lO'480/20o2' clc o porógrofo

;;i;;[ ori. 3a oo Lei n" 8.óóó193' 
-Nõo 

se incluem no Ômbilo de onólise desre

Procurodor os elementos técnicos perlinentes oo certome' como oqueles de

ordem finonceiro ou orçomentório, cujo exolidõo deveró ser verificodo pelos

setores responsóveis e outoridodes cómpetentes do Prefeituro Municipol de

Itoitubo.

É o Porecer, sub censuro'

Itoitubo - PA, 09 de joneiro de 2020'
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Seguem choncelodos os minulos do Edilol e Conkoto oro
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