
MocD91oc 120DRUJREECRAP
P9 P120700NLAcNESÉRPoGERP

I 99 2008NovÍISÍRANMIDAESSOocRP
OSRESR ÇHNEPEMESDRAPARBoE D ADo DNMED EMDo ART EDA NÇR ETN1oC RPoEÍBI OSo CUTINEASETLCCoToMSoToMoTU oÃACD UEEDLPNUR AÉTRCES AToRTNoCELTDÉEDUTNoINuSSA

RFPÚBLICA FEDÉRATIVA
ÉSTADO DO PA

Prefeituro MuniciPol d

DO BRASIL

RA
e ltol'tubo

I - REIAIóRIO

procedimento
070/2019, cuj

desemPenhor
demondo do
Termo de RehffÉtufffi**g:nfiffi
10.520/2002' . -- ^. .^ri,..ir.,.õo de despeso poro

ffi
coniroto.

Ficou eslobe

critéÍio de iulgomento' otend

O Presente

constontes do ort' 40do Lel

documentoçõo .9'", - -"'
considerodos hobllllooos'

Rodovio lronsomozônico c/ Ruo Dácimo'

ITAIIUBA-PA

:?'j1'. J:,:t'. 
"' 

J#:i 

"J:i:' 

ffl.''Ff

-'^^âc<'\ 'Ônsto 
o editol indicondg^ qt 1i

Bff.','# .;:' :]n, It g:i"' ll,'jgÍi.',, ::[-interessodos deveroo u

como

gêncios
como o

serem

I

s/n, Anexo oo Ginósio Municipol - B'êlo Visto - CEP: ó8 1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASI

ESTADO DO PARA

Prefeiluro MuniciPol de lloitubo

o) outuoçõo, rolocolo e numeroçõo;

L

Relotodo o pleito possomos oo Porecer'

tI . OBJEIO DE ANÁUSE

cumpre ocroror que','19[:^i:'5. ??:'.ce:.':#iX'l]:;';
ffi lffi Lt#*:':f :J:::$JJá:1'J5,T!!ÊF5;;;;';;'Desroco.
se que o onólise sero 't"ll'?ãJt"Éà'"lt: 

lylq::: estondo excluídos quoisquer

â"rplãoi t".ni.os, econômicos e/ou discriciononos'

O ortigo 37' inciso XXI do Constiiui!::-'"Otto' determino que os

obros, serviços, compros " 
tr'tlããáát Jt Ào11ii111tc-,1" PÚblico serõo precedidos

de licitoçôo pÚblico q"'"tiãó'i" iguoldode de- condições o todos os

concorrentes, ressolvodos o' tãtoi"tpt"iticodos no legisloçôo'

A liciloçôo confisuro procedimento^19§:"tl';, t;:i::F ;
quol o AdministroÇôo 

. 
PÚblico selecio.no ? --liy,J"?à"o.i"êLtl"i pÚúico,

lãâ.tãr'."Àão-se como olo odministrotÚo formoL-pro"-*'J*'o, princípios

;ãi:;il-t;; processodo em estrito contoJmro

eslobelecidos no Constiturç"ôo itat'ãi no leglsloçõo infroconslitucionol'

No que se refere o modorid'ode]{ifl:.:jilãI;?Fll'i;#3
ocloror que o i.itci'szo/2002 dispôe que pÍegoo e:#;;;;;onsiderodos'
ã!il*a:"; oquisiçõo de bens e serviços,comYT';;,.õ"'; desempenho e

::tx.TJ$;.:§'*'$:":üffi"n"t,:""i!:::':'J"T'ãi*liiái'I"'a"
§#;';tãuiuor (ori' 1o' porogrofo Único)'

O exome prévio do editol lem índole iurídico-formol e consiste' vio

cie reoro, em verificor no'ãià-''"*-tslodo em que se encontro o procedimenlo

í.itorãti", os seguintes elementos:

III - PARECER

p

b) justificotivo do controloçõo;
c lermo de referêncio, devidom ente ouiorizodo Pelo outoridode

compeiente, con tendo o obleto, o critério de oceiloçõo do obieto, orÇomen

detolhodo Poro ovolioçõo de custos, definiçõo dos mélodos, eskotegio d
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clorezo e Precisoo;' b) registro dos clóusulos necessórios: . .

t - o õoieto e seus elementos corocterísiicos;

ll - o regime dá execuçõo ou o formo de fornecimenlo;

Rodovio Íronsomozônico c/ Ruo Décimo' s/n' Anexo oo Ginósio Municipol - Belo Vislo - cEP: ó8'l

ITAIÍUBA-PA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

PrefeiluÍo MuniciPoi de ltoilubo

suprimenlo, cronogromo físico-finonceiro' deveres do conkotodo e conlrotonte'

piã."ãi.á"t"t oe"tiscotizofáã e gerenciomenio; prozo de execuÇôo e gorontio

e sonções Pelo inodimPlemento;
d) indicoçõo do recurso orçomentório poro cobrir o despeso;

ei oto de designoçõo do comissõo;
f) edilol numerodo em ordem seriol onuol;
g) ,u pr.ãÃJ'lÀ do eoitot contém o nome do reportiçõo

inleressodo e de seu setor;
h) preômbulo do ediiol indicondo o modolidode e o tipo do

liciloçõo, bem como o regime de execuçõo {p/obros e serviços);

il preamouio oãLàitoi mencionondo que o licitoçôo seró regido

pelo legisloçôo Pertinente;
i) preômbuto do edilol onoiondo o locol' dio e horo poro

recebimenlo dós envelopes de documenloçõo e proposio' bem como poro o

início de oberturo dos enveloPes;
r) inoicoção ãÀ áopto ao liciloçôo'.em descriçôo sucinto e cloro;

rt inoicoçãá Jo 
-pàto 

" 
os éondições poro o ossinoturo do

controto ou relirodo dos insirumentos;
m) indlcoçôo do prozo poro execuÇÕo do controto ou entrego

do ob.ieto;
n) indicoçõo dos sonções poro o coso de inodimplemento;

o) inoicoçãáããrtàoj "ndt 
poderó ser exominodo e odquirido o

proieÍo bósico, e se ho õ;et; t;;;'iivo disponível no doto do publicoçôo do

ediÍol e o locol onde p.d;;il; áxominoao e odquirido (p/obros e serviÇ-os);

p) indicoção dos condiçôes poro porticipoçôo do licitoçÔo;

q1 inOicoiáo do formo de opresentoçôo dos proposlos;

r) indicoç'ôo do critério poro iulgomento' com disposições cloros e

porômetros obieiivos; indicoçôo dos locois' horório-s e códigos de ocesso poro

ioinecimenio dê informoções sobre o licitoÇõo oos interessodos;

,t inoi.oããJ aãittlte'i"i àL oceitooilidode dos preços unitório e

globol e indicoçào dos condições de pogomenlo'

No que respeito ô minuto controÍuol' incumbe oo porecislo

pesquisor o conformidode dos seguintes ittnti 
-=^o) condições poro suo execuçoo' expressos em clóusulos que

definom os direilos. outigãiáLit tlsponsobilidodes dos portes' em conformidode

com os lermos do licitoçáo e do proposlo o que se vinculom' estobelecidos c6n

N
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lll - o preço e os condiçôes de pogomento' os critérios' doto-bo-se

e periodicidodã do reojustomenlo de preços' os critérios de otuolizoçõo

monetório enire o d"t" Jo ;ã;;temento ios obrigoçôes e o do efetivo

pogomenio;
lV - os prozos de início de etopos de execuçõo' de conclusõo' de

entÍego, de observoçôo e de recebimento definitivo' conforme o coso;

v - o crea o" peio quot contra o despeso' com o indicoçôo do

clossificoçõo funcionol progromóiico e do cotegorio econômico;

vt - os gorántios oferecidos poro osseguror suo pleno execuÇoo'

ouondo exigidos;
Vll-osdireiloseosresponsobilidodesdosportes,ospenolidodes

cobíveis e os volores dos multos;
Vlll - os cosos de rescisõo;
rx - o ,ecor'"nellmenú dos direitos do Adminisiroçõo' em coso de

rescisõo odminislrolivo previsto no oÍ1' 77 desto Lei;

x - os conoiãois áe importoçoo' o doto e o ioxo de cÔmbio poro

conversôo, quondo for o coso;
Xt - o vincutoçõo oo editol de licitoçôo ou oo termo que o

dispensou ou o inexigiu, oo conuite e à proposlo do licitonle vencedor;

Xll - o õü;il oplicóvel à execuçôo do coniroto e

especiolmenle oos cosos omtssos:
xrrr - o ooriôáó do conirolodo de monter' duronte tod

execuçôo do controto, eí' compotibilidode- com os obrigoçôes por

ossumidos, Íodos os .onãiço.i- Oà hobilitoçõo e quolificoçõo exigidos

licitoçõo; 
XIV - clóusulo que declore compelenie o foro do sede do

Administroçõo poro dirimir à'"rôã qÀto" controtuol' solvo o disposio no § óo

do ort. 32 do Lei n. 8.6óó193;
XV - A duroÇõo dos conkolos odstrito à vigêncio dostespectivos

créditos orçomentÓrios. 'ttãuoa"t 
os hipóteses previslos no ort' 57 do Lei n'

oo
ele
no

Considerondo que o editol seguiu lodos os coutelos

recomendodos pelo Lei rc.âiodooi,com oplicoçõo subsidiório do Lei 8.óóól93;

8.666193.

Considerondo que o Procedi mento nÕo oPresenlo ineguloridodes

que possom moculor o cerlome e que o minuio do edilol segue os Prece

legois que regem o molério, ooino pelo prosseg uimento do Processo licitotono

seus ulteriores otos.
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Seguem choncelodos os minulos do Edilol e Conlroto oro

exominodos.

Registro, por fim, que o onólise consignodo nesie porecer se

oteve ôs questões jur'rdicos observodos no inslruçôo processuol e no editol, com
seus onexos, nos termos do ort. lO, § lo. do Lei n' 10.480/2002, clc o porógrofo

único do ort.38 do Lei n.8.óóó193. Nôo se incluem no Ômbilo de onólise desle

Procurodor os elementos lécnicos perlinentes oo certome, como oqueles de
ordem finonceiro ou orçomenÍório, cujo exoiidôo deveró ser verificodo pelos

setores responsôveis e ouloridodes compelentes do Prefeituro Municipol de
Itoilubo.

É o porecer, sub censuro.

Itoiiubo - PA, 14 de outubro de 2019.
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