
REPÚBLICA FEDÊRATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

PreÍeiluro MuniciPol de ltoi'lubo

PREGÃO PRESENCIAT No - 0ó0/20'19-PP.

I- RETAIóilO

O Presente
constonles do ort. 40 do Lei

documentoçôo que os

considerodos hobilitodos.

processo consto o edilol indicondo os exigêncios

8.666193 c/c ort. 4o do Lei 10.52012002' bem como o

interessodos deverõo oPresentor poro sere

Submete-se o oprecioçõo o presenle processo relotivo oo

procedimento licilotorio no ÃoJàriàooe Pregôo Presenciol registrodo sob o no

060120\9, cuio obieto .on'lit no tàntrotoção de empreso poro prestoçõo de

servicos funerórios, aorn to'nãtiiltno àt ''not 
e lronslodo intermunicipol no

trecho BLM/ITB, poro otuíjãi o 
-ãemonoo do Fundo Municipol de SoÚde'

conforme especificoÇões ool""'Ã ãe neterêncio - Anêxo I do Editol' olendendo

oo disposto no Lei n" 10.52012002'

Consto no presente certome: solicitoÇõo de despeso poro

conkotoçôo de empreso 
- pãià pr.ttt"çôo de serviÇos Íunerórios' com

fornecimento de urnos 
" 

t,o1-',rrJJo]ntãiÃ"Ãiàúor no trecho BLu/lTB, poro otender

o demondo do Fundo ,"",àiãà1'. sãJãe; iustitrcoilvo; despocho do Secretório

Municipol de Soúde po'o àLã-olLior competente providencie o pesquiso de

preÇo e informe o exisrenJÜ oe 
-àtu"o' 

orçomenlórios: cotoÇôo de preços;

despocho do deportomãtl" 
-ot 

contobiúdode informondo o doloçõo

orçomentório disp-onivel ooio'ãtuÃãt' o demondo; decloroÇõo de odequoçõo

orcomentorio . ,,non."ná'"üià'i" cÀsTpnnl n' ool2/2019: oulorizoÇôo de

oberturo de processo licit;ório; outuoçôo do processo Iicitotório; despocho de

encominhomento dos outoi;oriàrrorà jurídico poro onólise e porecer; minuto

áo .Oitof e onexos, bem como' minuto do controto'

Ficou esiobelecido no edilol o menor preço Por item como

critério de julgomento, oteiienláãto q" dispÕe o ort' 45 do le\8'666193'
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ESTADO DO PARA

PreÍeituro MuniciPol de ltoltubo

Reloiodo o pleito possomos oo Porecer'

II . OBJETO DE ANÁUSE

c u m pre o c I o ror q u e t t F[: ^ 11";o 
oo::"t"t"':t"t #X'lft:';

veriricoçõoa*-'â,1r1,i"ry9::JJ::**ifl *::,1":f'*,f,f;;,";l,X:;licitotório bem como o" 
"oi,?ãàr"óJnlos iurídlcos, e:

se oue o onolise sero resr

à=tolâ.t tãlÃ"os' econômicos e/ou discriciononos'

III - PARECER

O ortigo 37' inciso XXI do ConstituiÇõo Federol determino que 
'os

obros.serviços,.ero.,#t:!rsimu::'%T'.".iüH:ix''ã'o?"::
de licitoçoo FÚblico-§t-'= .irãioõ..iti.odos no legisloçõo'
conconentes' ressolvooos

A licitoçõo configuro Procedimento odminislrotivo medionte o

quo,oedminsrroçõb-yjjg,i:,.JJ',:h.l.Hã:i:iT"*Ui;'ti#["X
::'":'"':f ' :3: ;'-::l:"ü 

"ã' L't'i' o. ?:lloil 
i nr,o.o nsritu cion o r

!íliàiá'oãt no conslituiçôo Federol no lesisloçoo

*í-xri.i**qji** itrqt}JÊt#='ffi:
quoldode po""l-'ilu.iYl?ããsãi. o"i."r.
especificoÇões usuols (orT r ' pLrruvrv'" - 

---:^r^
o exo me prév io do edito r i emin d oF 

1U,3i...;|!:T3' 5,53!1i."";ll3
dê reoro, em veÍificor nos oulos' no eslodo em qu'

t]t"tãtã, às segulntes elemenlos:

outuoÇôo. Protocolo e numeroÇoo;

iustificotivo do conlrotoÇoo: 
mente outorizodo pelo ouloridod

iermo de referêncio',devi:;:J"ra; do obieto, orÇoment
têndo o objelo, o critério c

o)
b)
c)

comPetente. con
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REPÚBLICA IÊDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeiluro MuniciPol de ltoilubo

detolhodo poro ovolioçõ.o de custos' definiçõo 9t:J;::3:: .t::1í:[*";
;H;;;á 

-.;tnosromo 
f ísicolinonceiro' dt':ttt -9:-;i. ã-..rç4" e soronlio'"1,ã..ãi.ànt"t d Jf iscolizoçôo e gere ncio menlo ; proz

ã' t-onç""t tt'"':ffl#:t#313',..roo orçom-entório poro cobrir o despeso;

ãj oto de'oesignoÇõo do gotittg:;^-.
f) editol n''iuiooo trn ordem seriol onuol:

sl '" 
p'tà;àiã'Jo-eonor conlém o nome do reportrÇoo

interessodo u d?:"u t-"i1;ulo 
do edilol indicondo o modolidode e o tipo do

,ic*oÇõo,*-+fik",',,'É::a;:r:":Éi::t1l'*].liff l;çõoseróresido
i) Preomot

pelo legisloçôo P"l',1t]ll?rb do edilql onotondo o locol, dio e horo poro

i) Preomc
recebimento ao' unutropã'"oãio*ÁtntoçÕo e proposio' bem como poro o

iÀi.á6" oberluro dos envelooes; rm descriçõo sucinlo e cloro;
k) indicoçôo do obleto do licitoÇoo' €

11 indlcoçã1"ão";;;" t os condições poro o ossinoturo oo

conrroro "r,"tà!119,Jj?tJ:Trf?:." poro execuÇõo do conkoto ou entreso

do obieto;
indicoçõo dos son ÇÕes Poro o coso de inodimPlemento;

n
onde Poderá ser exominodo e odqu irido o

o) ind ICoçõo do loco

prole to bósico, e se hó proieto executivo disPonivel no doto do Publ rcoÇoo do

edito I e o locol onde Pode ro ser exominodo e odquirido {P/obros e serviços);

p) indicoçoo dos cond ições Poro Port poçõo do licitoçôo;tcl

q) indicoç õo do formo de oPresentoç õo dos ProPostos;

r) indicoçõo do critério Poro julgomenio, com disPosiÇoe s cloros e

indicoçõo dos locois, horórios e codigos de ocesso poro

p
forn

orÔmetros obietivos;
ecimento de informoçôes sobre o liciioçõo oos interessodos;

s) indicoç ôo dos critérios de oceitobi lidode dos Preços unllório e

globol e indicoçõo dos condiçõe s de Pogomento

Noque respeito à minuio conkoiuol' incumbe oo Porecisto

pesquisor o conformidode dos seguinles itens:
ôo, exPressos em clóusulos que

o) cond lÇoes oro suo execuÇp

definom os dlreitos, obrigoções e resPonsobilidod es dos Portàs, em conformidode

iom os termos do licitoçôo e do ProPosto o que se vinculom , estobelecidos

clorezo e Precisõo;
b) regislro oos clóusulos necessóri::'- -'r
| - o obieto Jieus etementos corocterísticos;
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REPÚBLICA TEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
Prefeiiuro Municipol de ltoilubo

que possom moculor o certome e que o minuto do editol segue os Pre

legois que regem o motério, opino pelo prosseguimenlo do processo licilotór

seus ulteriores olos

ll - o regime de execuçõo ou o formo de fornecimento;
lll - o preço e os condições de pogomento. os crilérios, dolo-bose

e periodicidode do reoiustomenlo de preços, os critérios de otuolizoçôo
monetório enire o dolo do odimplemento dos obrigoções e o do efetivo
pogomento;

lV - os prozos de início de etopos de execuçõo, de conclusõo' de
entrego, de observoçôo e de recebimento definitivo, cÔnforme o coso;

V - o crédito pelo quol correró o despeso, com o indicoçõo do

clossificoçõo funcionol progromólico e do cotegorio econÔmico;- 
vl - os gorontios oÍerecidos poro osseguror suo pleno execuçõo'

quondo exigidos;
Vll - os dlreitos e os responsobilldodes dos portes, os penolidodes

cobíveis e os volores dos mulÍos;
Vlll - os cosos de rescisõo;
lX - o reconhecimenlo dos direitos do Administroçôo' em coso de

rescisõo odministrolivo previsÍo no or1. 77 desto Lei;

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

conversõo, quondo Íor o coso;
Xl - o vinculoçôo oo ediiol de licitoçôo ou oo termo que o

dispensou ou o inexigiu, oo convite e à proposlo do licitonte vencedor;
Xll - o legisloçõo oplicóvel à execuçôo do controto e

especiolmenle oos cosos omissos;
Xlll - o obrigoçõo do conlroÍodo de monter' duronle lodo o

execuçôo do controto, em 
' 
compotibilidode com os obrigoções por ele

ossumiâos, lodos os condições de hobilitoçôo e quolificoçõo exigidos no

liciÍoçôo;
XIV - clóusulo que declore competenle o foro do sede do

Administroçôo poro dirimir quolquer questõo conlrotuol, solvo o disposto no § óo

do ort. 32 do Lei n. 8.666193i
XV - A duroÇõo dos controlos odslrito à vigêncio dos respeclivos

créditos orçomentórios, resiolvodos os hipóteses previstos no orl' 57 do Lei n'

8.66ó/93.

Considerondo que o ediiol seguiu todos os coutelos

recomendodos pelo Lei 1o.5?ol2oo2, com oplicoçõo subsidiório do Lei 8.óóól93;

Considerondo que o procedimento nõo opresenlo ineguloridodes
S

Rodovio Íronsomozônico c/ Ruo Décimo, s/n, Anexo oo Ginósio Municipol - Belo Visto - CÉP: ó8 180{00 -

ITAITUBA.PA

\



Registro, por Íim' que o onolise 
-consionodo 

nesle porecer se

oteve às questões luriolcos'ooieivã'àãt no instruçõo. processuol e no edilol' com

seus onexos, nos lermos o""Jtr]rb] s l;' áà Lti n'10'480/2002' c/c o porógrofo

único do orl. 38 do Lti n' á'ãiipã' 
"uao 

'" 
incluem no ômbito de onólise deste

procurodor os erementos iéI"i.., perrinentes. oo certome, como oqueles de

ordem finonceiro o, or.çoã!"'t"o'*'"ã'ü-"'otidõo deveró ser verificodo pelos

setores responsoveis e "Jit;#ãã; 
"t-áàõàttnrtt do Prefeituro Municipol de

lÍoiiubo.

exominodos.

REPÚBUCA FEDERATIVA D() BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de ltoitubo

Seguem choncelodos os minutos do Editol e Controto oro

É o porecer, sub censuro

Itoitubo - PA, 02 de setembro de 201 9

ATEMISTO SOUSA

PROCURA R MUNICIPAL

OA l?A 9964
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