
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ
Prefeituro Municipol de lloitubo

I- RETAIóRIO

Submete-se o oprecioçôo o presenle processo relolivo oo
procedimento licitotório no modolidode Pregõo Presenciol registrodo sob o no

06312019, cujo objeto consiste no oquisiçÔo de moleriois ortopédicos poro

otender o necessidode do Fundo Municipol de SoÚde, conforme especificoções
do Termo de Referêncio - Anexo I do Editol, otendendo oo disposto no Lei n'
10.520/2002.

Conslo no presenie certome: solicitoçõo de despeso poro

oquisiçôo de moteriois orlopédicos poro olender o necessidode do Fundo

municipol de SoÚde; justificotivo; despocho do Secrelório Municipol de SoÚde

poro que o setor competenle providencie o pesquiso de preço e informe o

existêncio de recursos orçomentórios; cotoçÕo de preÇos; despocho do
deportomenlo cie contobilidode informondo o doloÇõo orçomenlório disponível
poio oiender o demondo; decloroçôo de odequoçõo orçomentório e

finonceiro; Portorio GAB/PMI n 0012/2019; ouÍorizoçÔo de oberturo de processo

licitotório; outuoçôo do processo licitolório; despocho de encominhomenlo dos

outos à ossessorio .iurídico poro onólise e porecer; minuto do ediloi e onexos, bem
como, minuto do controio.

Ficou estobelecido no editol o menor preço por item como
critério de.iulgomento, otendendo oo que dispõe o ort. 45 do lei 8.66ó193.

O presente processo consto o editol indicondo os exigêncios
constontes do ort. 40 do Lei 8.óóó193 c/c ort. 4o do Lei 10.52O 12002' bem como o
documentoçõo que os inleressodos deverÕo opresentor poro serem
considerodos hobilitodos.

Relolodo o pleito possomos oo Porecer
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DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

ASSUNTO - MINUTA DE EDITAL E CONTRATO.
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procedimentos de fiscolizoçõo e gerenciomento; prozo de execuçõo e goronlio

e sonções pelo inodimPlemenlo;
d) indicoçõo do recurso orçomentório poro cobrir o despeso;

e) olo de designoçôo do comissõo;
f) ediiol numerodo em ordem seriol onuol;
g) se preômbulo do editol contém o nome do reporliçÔo

interessodo e de seu setor;
h) preômbulo do ediiol indicondo o modolidode e o iipo do

licitoçôo, bem como o regime de execuçÔo (p/obros e serviços);

i) preÔmbulo do editol mencionondo que o licitoçôo seró regido

pelo legisloçõo Pertinente;' 
i) preômbulo do edilol onoiondo o locol' dio e horo poro

recebimento dós envelopes de documenioçõo e proposlo, bem como poro o

início de oberturo dos enveloPes;
k) indicoçõo do objeto do liciioçôo' em descriçôo sucinto e cloro;

l) indicoçõo do prozo e os condições poro o ossinoluro do

coniroio ou reÍirodo dos inslrumentos;
m) indicoçõo do prozo poro execuçõo do conlrolo ou entrego

do objeto;
n) indicoçôo dos sonções poro o coso de inodimplemento;
oi inotoôao do locol onde poderó ser exominodo e odquirido o

projeto bósico, e se ho óôeto executivo dhponível. no doto do publicoçôo do

ediíol e o locol onde poderá ser exominodo ê odquirido (p/obros e serviç-os);

p) indicoçõo dos condições poro porticipoçõo do Iicitoçõo;
qi inOi.oçao do formo de opresentoçõo dos proposlos;

ri'indicoçôo do critério poro iulgomento' com disposições cloros e

porômetros objetivos; indicoçôo dos locois, horórios, e códigos de ocesso poro

iornecimento dê informoções sobre o licitoçõo oos interessodos;

s) indicoçáo dos crilérios dâ oceitobilidode dos preços unilório e

globol e indicoçõo dos condições de pogomento'

No que respeito ô minuto conlrotuol' incumbe oo porecisto

pesquisor o conformidode dos seguinles itens:

o) condiçÕes poro suo execuçoo' expressos em clóusulos .que
definom os direitos, obrigoçôei e responsobilidodes dos portes' em conformidode

com os termos do licitoçõó e do proposlo o que se vinculom' estobelecidos com

clorezo e precisôo;
b) registro dos clóusulos necessórios:
I - o objeto e seus elemenlos corocteríslicos;
ll - o regime de execuçõo ou o formo de fornecimento;

Rodovio TronsomozÔnicq c/ Ruo Décimo, s/n, Anexo oo Ginósio Munícipol - 8elo vislo - cEP: ó8 1

IÍAITUBA.PA



d]
Ém

REPÚBLlcA rroÉnnrtvn-oo aRnstr

ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de ltoitubo

lll- o preço e os condiçÕes de p:9oT'et:iu",t'i|,-:|.Jtt"?'1ff:tT:

e periodicidodã ão i.ãi*ro::*?.T.§ftii; 3t,'!.'ãàã; J o do eretivo

moneÍório entre o doto (

óãgomento; --1q cle início de etopos de execuçõo, de conclusôo' de

"nu"no**{1$íiá'tr;'"'."'$ti,1;,lut;::lT5'f 
!ii?"'u"o'

crossiÍicoçõo ru ncionor f::i:dàH*,*X!f,5fl"::ffiâ?T,'."o'"". execuçõo,
Vl - os goÍ(

quondo t*isidoiitt 
- os direitos e os responsobilidodes dos portes' os penolldodes

^^r^í.,aic o oc volores dos multos;c,erv-rJ " * -il 
i""""":T;"XÍ'l?'"'''l%' o':i'l'^:.d" AdminrskoÇõo' em coso de

rescisÕo odministrotivo pÍevisto no otl'77 deslo Lel; 
lto e o toxo de cômbio poro

X - os condições de importoçõo' o oo

conversôo' o""li: t3' 
i,ii,]Lru" "? 

.9'11.-11::[ffi:[ i:"::.L"Jmo 
que o

disoensou ou o inexigiu' oo convite e à proposto 
"'" ":l;:;;à; do controto e' xll - o legisloÇõo oplicovel o

especiormente 
ffi i :T'ilüil:o do conrrotod.- j_? Tl"L.j; 

"1";::l' 
J::".':

execuÇõo do controto, Jm' compotibilidode comqlà',t|áã#-.Jxgidot no

ossumidos, todos os condições de hobililoçoo e

ilrrãàa", xrv crousuro que decrore l.31:E[?,.U S5,S:,j:i"ui:
Àârniniqlr''cõo pàro dirimir quolquer questõo conIroTU

âã .'t.'âz i" t"'ff : f ÍJ,t;rõo dos conrror?::::,'li;,L:.ff ,:,Í:;i"::"i:n:

crédilos orçomentórios' resiolvodos os hipoteses pft

-

8.666193.
iodos os coutelos

recomendodos Pelo L 10.52012oo2, com oPlicoçÕo subs
o ediiol segulu

idiorio do Lei 8'óóó/93;Considerondo que

Considerondo que o Proced imento nõo opres

minuio do editol seg
ento ineguloridodes

ue os Preceilos
que possom moculor o certome e que o

legois que regem o motério, oPino Pelo Prosseguimento do Processo licitotório

SCUs ulteriores oÍos'

Rodovio lronsomozônico c/ Ruo Décimo' s/n' Anexo oo Ginósio Municlpol - Belo visio - CEP: ó8 18G0@ -

ITAIÍUBA.PA

\



tffi
aEPirRr rcA rróÉãÀrrvn Do BRASIL
,.". - 

FCÍADO DO PARA

Prefeituà úuniciPol de lloilubo

Seguem choncelodos os minutos do Editol e Controto oro

É o Porecer. sub censuro

bo - PA, I2 de setembro de 2019'

AIEMISI NICIPAT
PROCU

exominodos'

Itoitubo.
ffi:*ro,çiffi*.61ffití'ffiiffi

J

Rodovio Tronsomozônico c/ Ruo Décimo'

uAlÍl.lBA-PA

s/n, Anexo oo Ginósio Munlcipol - Belo visto - CEP: ó8 180000 -

OABiPA N"

A.

I
I

\-


		2019-09-27T15:26:11-0300
	ATEMISTOKHLES AGUIAR DE SOUSA:43760627234




