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I- RELAIóRIO

submete-se;J5I::5:HJ.{':.':':i:."}[ãfl,J,;:Z:ffi :1

1{i:i][+j"*::,:',il,p*-i,,*tliltr'.*i$::r:'-r::xf 
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10j2012002.
soiic itoÇÕo de despeso poro

oquisiçõo de urnos funeror
Consio no Pr

ios p
esenie certome:
oro supnr os necessldodes do Fundo MuniciPol de

Assistêncio Sociol: iustificot ivo; desPocho do Secrelório Muntc ipol de Assistêncio

Sociol Poro que o setor compe tente Providencie o pesquiso de preço e
desPocho do

informe o

exislêncio de recursos orçomeniorios; cotoçoo de Preços;

deportomenlo de contobilidode informondo o dotoçÕo orçomeniório disPonível

oro otender o demondo; decloroÇõo de odequoçõo orçomentório e

p
nonceiro; Portorio GAB/PMI n' oot2l2019: outorizoç õo de obertu ro de Processo

licitotório; outuoçõo do Process o lic itotórlo; desPocho de encominhomento dos
fi

outos o ossessono jurídico Poro onólise e Porecer; minuto do editol e onexos, bem

como, minuto do conlroto.

Ficou estobele cido no ediiol o menor preÇo por ilem como

critério de iulgomento' otendendo oo que disPÕe o ort. 45 do Lei 8.666193.

O Presente Processo consto o editol indicondo os exigêncios

constontes do ort' 40 do

documentoÇ õo que os interessodos
Lei 8.666193 clc ort. 4" do Lei 10'5 2012002' bem como o

deverõo oPresenioÍ Poro sere

considerodos hobilitodos

Relotodo o pleito possomos Õo Porecer
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II . OBJEIO DÉ ANÁUSE

cumpre ocroror que "'::t"^^::"; ?::'.8:"".#llll7':';
veriricoçõoo.';.g-,'ll":i:::::JJá:Í.',":,tJ::%fi 5;;;;;'Desioco-
licitotorio bem como do oP

l! il-. ".;á,0ã ,:1. l"^'llfi::ii*kijXãà*'' 
à't"noo excruídos quoisquer

ospectos técnicos' econorY

O ortigo 37' inciso XXI do Constilul!::-'"Ottol determino que os

obros, sewiços, compros ' "'H;;#; 
i" no*1iif1" t'ii5;;::t'.'r;'o:1"::

ã;",'alüÇã. público que ossegure iguoldode-oe

concorrentes, ressolvodos o' tãtoittp"titicodos no legisloçõo'

A licitoÇ ôo conÍisuro pÍocedimento^:Hl:"t*;, nn;:§:l:t":

3l*.,3.,âil:U'i:Y.lj.':'ll;?i:''ffJ'':il"io,.BnTo"io"'"ioêLstoreoorico'
devendo ser o,o..rrooJ:; ;;;iit g?lltiTl:"d" com os principtos

eslobelecidos no Con'tnu'ção i"at'ái no legisloçôo infroconstitucionol'

No que se reÍere o modolidode licitotÔrio oro em onólise' vole

ocloroÍ que o Lei 10520/20;à Àoõ"'il; oregõo-1 o modolidode de licitoçôo

destinodo o oquisiçôo o" 
"úÃ' 

à serviços, comu n: 
#lâ?rt:t.:::J#:t"Xit:

:::i*:;;":lÍH',§":r'íü'#"",:"'."1ã'!"*"'J"T'"""i*H;;;ffi 
;;

:;;;f';;tãusuois lort' r'' porosroro Único)'

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

de regro, em veriÍicor no'ãio'' no estodo em que se encontro o procedimento

tl.ltotãrio, os seguinles elementos:

III - PARECER

o) ouluoçÕo, protocolo e numeroÇoo:

b) jusiifico livo do controtoçõo;
c) termo de referêncio, devidomenle outorizodo Pelo outoridode

compe tenle, contendo o obie lo. o critérlo de oceitoçÕo do obieto, orçomento

detolhodo Poro ovolioçõo de custos, definiçÔo dos métodos, esÍrotégio de

suprimento, cronogromo físico-finonce iro. deveres do con trotodo e controto

Rodovio TronsomozÔnico c/ Ruo Décimo' s/n' Anexo oo Ginósio lüunicipol - Belo Vislo - CEP: ó8'l

ITAITT]BA.PA



REPÚBLICA TEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de ltoitubo

procedimentos de fiscolizoçôo e gerenciomento; prozo de execuçôo e goronlio

e sonçôes Pelo inodimPlemento;
d) indicoçõo do recurso orçomentorio poro cobrir o despeso;

ei oio de designoÇôo do comissôo;

f) editol numerodo em ordem seriol onuol;
g) se preaÃbrlo ào eoitot contém o nome do reportiçõo

inÍeressodo e de seu selor;
h) preômbulo do editol indicondo o modolidode e o tipo do

licitoçôo, oem cómo o regime de execuçõo (p/obros e serviÇos);

i) preamouio-oã!áitài mencionondo que o ticitoçôo seró regido

pelo legisloçõo Pertinente;Yvreiv,i-isY--jJpreÔmbulodoeditolonolondoolocol'dioehoroporo

recebimento dos envelopàs de documentoçôo e proposto' bem como poro o

início de oberluro dos enveloPes;
rt inoicoçáo ãã áoj"to oo licitoçõo'.em descriçôo sucinlo e cloro;

t) inoicoçoá JJ-riitit u os éondições poro o ossinoturo do

controto ou retirodo dos instrumenlos;
m) indicoÇõo do prozo poro execuçôo do controlo ou enlrego

do obieto;
n) indicoçõo dos sonções poro o coso de inodimplemento;

o) inoicoçãá áá rotor onde podero sêr exominodo e odquirido o

projeto bósico, e se nó óô.io ."t'rivo disponÍvel. no doto do publicoçõo do

ãoiiãr . o locol onde podeú ser exominodo e odquirido (p/obros e serviç-os);

p) indicoçôo dos condições poro porticipoçõo do liciioçõo;

qi indicoçÕo do formo de opresenloçõo dos proposios;

ri indicoçõo do critério poro julgomenio' com disposições cloros e

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

iornecimento d'e informoçôei sobre o licitoçôo oos interessodos;

s) inolcoçao los tiitétiot dã oceitobilidode dos preços unitório e

globol e indicoçôo dos condições de pogomento'

No que respeito ô minuto controluol' incumbe oo porecisÍo

pesquisor o conformidode dos seguintes itens:

o) condições poro suo execuçõo' expressos em clóusulos.que

definom os direitos, obrigoçõei e responsobilidodes dos portes. em conformidode

com os termos do lici'toçoó e do proposto o que se vinculom' estobelecldos com

clorezo e Precisõo;
b) registro dos clóusulos necessórios:
t - o oOjeto e seus elementos coroclerísticos;
ll - o regime de execuçõo ou o formo de fornecimento;
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lll - o preço e os condições de pogomento' os criiérios' doto-bose

e periodicidode do reojuslomento de preços' os critérios de otuolizoçõo

monelorio entre o d"t" i"-';ãÁ;lemento dos obrigoções e o do efeiivo

pogomento; 
lV - os prozos de início de etopos de execuçõo' de conclusôo' de

enlrego, de observoçõo.e.de recebimento definilivo' conÍorme o coso;

u - o .'to''ãoliJã'"j tã.áa o despeso' com o indicoçõo do

clossificoçõo funcionol progiomótico e do cole-gorio econômico;

vt - os gorJniios oferecidos poro osseguror suo pleno execuçoo'

quondo t*'n'ooi,, 
_ os direiios e os responsobilidodes dos portes, os penolidodes

cobíveis e os volores dos multos;
Vlll - os cosos de resclsoo;

,* - o r,.ton-ntlitn"tntáãos direitos do Adminislroçõo' em coso de

rescisõo odministrotivo previsto no otl ' 77 desto Lei;

x - os conoiõãt'á" iÀpo'toçao' o doto e o toxo de cômbio poro

conversõo. quondo for o coso;
Xl - o vincutoçôo oo editol de licitoçôo ou oo 

'termo 
que o

dispensou ou o inexiglu, oo ãotiu e e o proposto do licitonie vencedor;

xll - o âs:;rãiá" 
-oórüauer à execuçõo do controto e

especiolmenÍe oos cosos omlssos;
xrrr - o oongá;á do controtodo de monter' duronte iod

execuçôo do controto, Jm' compotlOilidode- com os obrigoções por

ossumidos, iodos os .onáiço.t de hobilitoçôo e quolificoçôo exigidos

licitoÇõo;
XIV - clousulo que declore compelenle o foro do sede do

Administroçôo poro dirimir ã,"rqlá questÕo conlroluol' solvo o disposto no § óo

do ort. 32 do l..1 n. 3.55ó193;
XV - A duroçõo dos conlrolos odírito ô vigêncio dos respectivos

créditos orçomeniorios, resiolvodos os hipóteses previsios no ort' 57 do Lei n'

8.666193.

oo
ele
no

Considerondo que o

recomendodos pelo Lei 1O.52O|2OO2, com

Considerondo que o Procedlmento nõo opresento ineguloridodes

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

legois que regem o motério, ooino pelo prosseguimenlo do processo licitolório

seus ulleriores olos.

editol seguiu Íodos os coutelos
oplicoçôo subsidiório do Lei 8.óóó193;
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Seguem choncelodos os minulos do Editol e Controto oro
exominodos.

Regisko, por fim, que o onólise consignodo neste porecer se
oteve às queslôes juríCicos observodos no instruçôo processuol e no editol, com
seus onexos, nos iermos do ort. 10, § lo, do Lei n. '10.480/2002, c/c o porógrofo
único do ort. 38 do Lei no 8.666/93. Nôo se incluem no ômbllo de onólise deste
Procurodor os elemenÍos lécnicos perlinentes oo cerlome, como oqueles de
ordem finonceiro ou orçomentórlo, cujo exotidôo deveró ser verificodo pelos
setores responsóveis e outoridodes competenles do Prefeituro Municipol de
lloiiubo.

É o porecer, sub censuro.

Itoitubo - PA, 03 de setembro de 2019
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