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Submete-se o oprecioçôo o presente orocesso relotivo oo

procedimento licilotorio no tioJãriàoOe Pregõo Presenciol regiskodo sob o no

05612019, cuio obielo t*t't't"Iã ãã'oiçao"o" -vidros 
temperodos' pedro em

gronito e mormore por.o tuôIn o- oãiiono" do. secretorio de lnfroestruluro do

tvtunicíoio de ltoitubo, .on'#! ãtú*tliittç-oti^d,:l:l'" de Rererêncio - Anexo I

do Ediiol, olendendo oo disposto no Lel n" tu'JtutzvvL'

Conslo no presenle certome: solicitoçôo de despeso lcoro

oquisiÇôo de vidros r"'npt'ãolt' pedro em gronito e mórmore poro supnr o

demondo do Secretorio o.'i"'tt".Ul-iüo Oà r.aúi.ipi" de ltoilubo; iustificotivo do

Secrelório Municipol o" rnt'ot'tiu"üiã' âttpátn" o^o Prefeito Municipol de ltoilubo

;?àüo"iàt-.o-.p.r:*51?J,fl"JZ*r'..;.::.$:J#':.:J::Tilgi
::'J::]:'fl .i,""J::':'"::"iã#""i;i;-.Ã;àotoçotàrçomentóriodisponíver
ooro otender o o..onJàiêài.r.ia" de odequoçõo orçomentorio e

iinonceiro: Portorio GAB/Püi;" õú/2óü' outorizoÇôo de oberturo de processo

ticilotório; outuoçôo o" o'lt"t#uáíãio'olãttp"tho de encominhomento dos

oulos à ossessorio jurÍdico porã-ànórise e porecer; minuto do edltol e onexos' bem

como, minuto do controto'

ticou estobelecido no edilol -o 
menor preço por item como

criiério de julgom.nto, otuããe-nãã oo quu dispõe o ort. 45 do Lei B'óóól93'

I- RELATóMO

o
constontes do od
documentoçÕo
considerodos hobilitodos'

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeiluro MuniciPol de ltoitubo

resenie Processo conslo o editol indicondo os exigêncios

0 do Lei 8.666193 clc ori 4. do Lei 10.52012002, bem cop
4
que os inleressodos deverÔo opresentor Poro ser m
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II . OBJEÍO DE ANÁUSE

Cumpre ocloror que o onólise neste porecer se resiringe o

verificoçõo dos requisltos tãiÃi' pot" deflogroçõo .do 
processo odministrotivo

ticitotorio bem como ao opráiiàieio do minutã de editol e seus onexos. Desloco-

,ã 
'ã"" 

L *.rise sero t.tttilo ãot pontos jurídicos' esÍondo excluídos quoisquer

ãipJ"t técnicos, econômicos e/ou discricionórios'

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de ltoitubo

Relotodo o plei'to possomos oo Porecer'

III - PARECER

o ouluoçôo, Prolocolo e numeroÇoo;

b)iustificoiivo do controioçõo;
c) termo de referêncio, devido mente ou torizodo Pelo outoridode

compe tenle, conlendo o obje to, o critério de oceitoçôo do objeto, orçome

detolhod o poro ovolioçõo de custos, definiçõo dos métodos. eslrotégio

O oriigo 37, inciso XXI do Constituiçõo Federol determino que os

obros, serviços, compros. 
"ri."ãéoài 

do Administráçõo PÚblico serôo precedidos

de liciloçÕo pÚblico q,. -à;àgutt 
iguoldode de condiÇÕes o todos os

.ãnlãrr.Àr.t, ressolvodos os cosos especificodos no legisloçÕo'

A licitoçõo configuro procedimenlo odministrolivo medionle o

ouol o Administroçõo Públicã seleciono o proposlo mois vonloioso'

lãr"..,Jr".Àã"-t" .ã...t.ãJÃinitt,.ãt"o formol' proticodo pelo Gestor PÚblico'

devendo ser processodJ 
-J"n áti'it" conformidode com os princípios

estobelecidos no Coníitulção iederol no legisloÇõo infroconstitucionol'

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

ocloror que o Lei 10.520/20ü;õt ;'; pregÔo é o modolidode de |icitoçõo

destinodo o oquisiçôo de bens e serviços comuns' sendo estes considerodos'

poro os fins e efeitos o.tlo IJi' lÀ-á oô'etes cuios podrÕes de desempenho e

ouolidode possom t"t "b;ii";;;;tã- 
oetiniaoi pelo editol' por meio de

Jtp".ifi.oço.t usuois (ort' l'' porogrofo Único)'

O exome prévio do editol tem índole jurídico-formol e consiste' vio

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

licitotório, os seguinles elementos:
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeiluro Municipol de lloitub'o

do objelo;
n) indicoÇõo dos sonções Poro o coso de inodimPlemenlo;

o) indicoç õo do locol onde Pode ró ser exominodo e odqu irido o

prole to bosico, e se hó Projeto êxecutivo dispon ível no doio do Publicoçõo do

edilo I e o locol onde Poderó ser exominodo e odquirido (P/obros e serviços

p) lndicoçõo dos condiçôes poro PortlcipoçÕo do Iicitoçõo;

q) indicoçÕo do formo de opresentoçôo dos ProPostos:

r) indicoçoo dà criterio Poro iulgomento , com disposições cloros e

porômetros obietivos; indicoç õo dos locois, hororios e códigos de ocesso Poro

fornecimenlo de inÍoÍmoÇões sobre o licitoçõo oos inieressodos;

) indicoçôo dos critérios de oceitobilido àe dos Preços unitório e

suorimenÍo, cronogromo físico{inonceiro' deveres do controtodo e controtonte'

orocedimentos de fiscolizoçõo e geÍenciomenlo; prozo de execuçõo e gorontio

ã soncões Pelo inodimPlemento:
o) inoicoçoã àã''"tu"o orçomentórlo poro cobrir o despeso;

ei oto de'designoÇôo do :onlittg:]'^^,
f) editol nuÀàiooo 

"rn 
ordem seriol o'nir''l:

gt 'u 
p'"à;JuIã 

"it"toitàr- contem o nome do reportiçõo

interessodo t oii?,1?i{;ulo 
do edilol indicondo o modolidode e o tipo do

licitocÕo, bem como o 'tgitt àà t*ttllçoo (p/obros e serviços);
' 

i) p'toto'roiã""ã"'tã"ntiãnondo que o licitoçõo seró regido

pelo legisloçÕo Ptl'ltl?,,b do edirol onoiondo o locol, dio e horo poro

recebimento aJ, 51t"3[3!;oã-oo**untoÇõo e proposto' bem como poro o

início de oberturo 
fl:i."ff§5::bjeto do li:ll"!!:::i descriçõo sucinlo e cloro;

t) indicoçaáão--pàt " 
os condiçôes poro o ossinoturo do

coniroto ou retiroi:nltJ?T::Tf?:r. poro execuÇõo do controto ou entreso

S

globol e indicoÇõo dos condiÇôe s de Pogomento

No que resPeito à minuto controtuol' incumbe oo porecisto

pesquisor o conformidode dos seguintes itens:

o) condições Poro suo execuÇoo,
nsobilidodes dos P

expressos em clóusulos que

àrt"t, .. conformidode
deÍinom os direitos, obrigoções e respo

com os Iármos do licitoçõo e do ProPosto o que se vinculom, estobelecid com

clorezo e Precisoo;- - - 
ol registro dos clóusulos necessorios: "
I - o objeto Jieus etementos coroclerísticos:

tt - o 'esime;ãt;;';á;;' 
o formo de rornecimenlo;
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lll - o preço e os condiÇões de pogomenio. os critérios, doto-bose

e periodicidode do reojustomento de preços, os critérios de oluolizoçÔo

monelório entre o doto do odimplemento dos obrigoções e o do efeiivo
pogomento;

lV - os prozos de início de elopos de execuçõo. de conclusôo' de

entrego, de observoçõo e de recebimento definitivo, conforme o coso;
V - o crédito pelo quol correro o despeso, com o indicoçôo do

clossificoÇôo funcionol progromólico e do colegorio econÔmico;
Vl - os gorontios oÍerecidos poro osseguÍor suo pleno execuçôo'

quondo exigidos;
Vll - os direitos e os responsobilidodes dos portes, os penolidodes

cobíveis e os volores dos multos;
Vlll - os cosos de rescisôo;
lX - o reconhecimenlo dos direitos do Adminisiroçõo' em coso de

rescisôo odministrotivo previsto no otl. 77 desto Lei;

X - os condições de importoçõo, o dolo e o toxo de cômbio poro

conversÕo, quondo for o coso;
Xl - o vinculoçÔo oo ediiol de licitoçôo ou oo termo que o

dispensou ou o lnexigiu, oo convite e à proposto do licilonte vencedor;
Xll - o legisloÇõo oplicóvel à execuçôo do coniroto e

especiolmente oos cosos omissos;
Xlll - o obrigoçôo do controlodo de monter' duronle todo o

execuçõo do controlo, em compolibilidode com os obrigoçôes por ele

ossumidos, lodos os condições de hobilitoçôo e quolificoçõo exigidos no

liciioçôo;
XIV - clóusulo que declore competente o foro do sede do

Administroçõo poro dirimir quolquer questÕo controtuol' solvo o disposlo no § óo

do ort. 32 do Lei n. 8.666193:
XV - A duroçÕo dos conlroÍos odstrilo à vigêncio dos respeclivos

crédilos orçomenlórios, resiolvodos os hipóleses previslos no ort' 57 do Lei n'

8.666193.

Considerondo que o edilol seguiu todos os couJelos

recomendodos pelo Lei 10.52012W2, com oplicoçõo subsidiório do Lei 8.óóói93;

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
PreÍeiluro Munic,pol de ltoiÍubo

Considerondo que o Procedimento nôo opresento ineguloridodes

que possom moculor o cerlome e que o minuto do editol segue os Pre tos

legois que regem o motério, opino pelo prosseguimento do processo licitotóri

seus ulleriores olos.
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exominodos.

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
Prefeituro MuniciPol de ltoitubo

Seguem choncelodos os minutos do Editol e Controlo oro

E o porecer, sub c ro

Itoilubo - PA. l4 de ogoslo de 2019.

ATEMI D SOUSA

PROCU MUNICIPAL

Regisiro, por fim, que o onolise consignodo neste porecer se

oteve às queslôeslurídicos observodos no instruçõo processuol e no edilol' com

seus onexos, nos termos do ort. lO, § 1", do Lei n" 10'480/2002' clc o porÓgrofo

único do ort.38 do Lei n" 8.óóó193. úõo se incluem no ômbito de onálise deste

Procurodor os elementos Íécnicos pertinentes oo certome' como oqueles de

ordem finonceiro ou orçomenlório, cujo exolidôo deveró ser verificodo pelos

selores responsóveis e ouloridodes compelenÍes do Prefeituro Municipol de

lloitubo.
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