
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefei'luro MuniciPol de ltoitubo

PARECER JU Dlco/2020/DlcoM

PREGÃO PRESENCIAL N" . o2o12020-?P.

PROCESSO ADMINISTRATIVo N" 030/2020.

SUPRIR A DEMANDA DA SECREÍARIA

ARAS DE AR E M
DE INFRAESTRUÍ

A.TBIRIS DIVERSOS PARA

URA DO MUNICíPIO DE

ITAITUBA/PA.

OBJEIO - AQUISIÇ ÃO DE PNEUS, C

ASSUNIO . MINUTA DE EDITAL E CONTRATO.

I- RETAIóNIO

Submete-se o oprecioçõo o presente processo relotivo oo

procedimenio liciÍoiorio no Áodolidode Pregôo Presenciol registrodo sob o no

lio/ioiô - PP. cujo obieÍo consiste no oquiiiçõo de pneus' cÔmoros.d:.ot,'

moteriois poro suprir o oemonOo ào Secretorio-de lnfroeskuturo do MunicÍpio de

Itoitubo/PA, conforme .tp..ltitãçOtt do Termo de Referêncio - Anexo I do Ediiol'

otendendo oo disposlo no Lei n' l0 '52012002'

Consto no presente certome: solicitoçôo !e dgs0eso-911

oquisiçõo de pneus, cômoros de or e moleriois poro suprlr o demonoo oo

Secretorio de lnfroesiruturo ão frfrÀi.ipio de lloitubo/PA; justificotivo do Secreiório.

Municipol de lnfroestruturo, á"róo.Ào do prefeiÍo Municipol poro que o setor

."-õ.iã"1. providencie o'pesquiso de preço e informe o exisiêncio de recursos

orçomentórios; cotoçõo 
-o"--ãàç"tf áespocho do deportomento de

contobilidode informondo o àoràçaà orçomentório disponível poro oÍerder 
.o

demondo; decloroçôo o. ããtq''ãçao orçomentório e finonceiro; Porlorio

cAB/pMt n" cXx,4l2O2Oi outorizãàao de obertuio.de processo licilotório; ouÍuoçôo

do processo licilotorio; o"iJJt-il dá encominhomento dos oulos à ossessorio

jurídico poro onolise e po,uã"i; *ln'to do ediiol e onexos' bem como' minuio do

coniroio.

Ficou estobelecido no edilol o menor preÇo por itern como

critério de iulgomento, otenáendo oo que dispõe o ort' 45 do Lei 8'óóó/93'

O presente processo consto o ediÍol indicondo os ex

constontes do orl. 40 do Lei 8.óóó193 c/c orl' 4'do Lei 10'520/2002' bem

documenloçõo que os interessodos deverôo opresentor poro

considerodos hobilitodos.

Relolodo o pleito possomos oo Porecer'

igêncios
como o

m
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II - OBJEIO DE ANÁIISE

cumpre ocroror que' .":l: [: ^x:'B ??:'.'.1.':#iX']:l:;';

;$':i.T"'3#*:':f :J:::$#%ii'J!1'í:!j:mf í-,,m;i?l':::'
l!ã,""""""".á,0ã':1':"^'Xh,';;":T$JiJLii'31''
osPectos técnicos' econon

o ortiso 37' inciso XXr do constituii:: j;3fi::i:Elil?:':""::
obros, serviços, compros e olienocões do Adminislroçoc

de rictoçõo público or"'1;:ô;" i91.,orqoog-13 condiÇões o todos os

conconenles, ressolvodos ot tltãiÀp"tÍicodos no legisloÇõo'

A licitoçôo confisuro pr.o:?9*T'o^:o;§:u"[';, *;3§:8 
":

l:,'i.,3,oâH-i5'::tr;"':'ifi?n'i:ffi"'::ri*:iY'JJ""o'i;êL'toipoái'"'
devendo seÍ pr.ott"ooJ 

"ãm' 
estrito. 9?lloiT]:"dt com os principros

estobelecidos no Consnl''ção ito"r.ãi no legisloçõo infroconstitucionol'

No que se refere o modorid'ode]fifl:#il8["?trllli;#3
ocloror que o lei tó'szo/zoo2 dispõe que pregoo-e 

U;;;;;onsiderodos'
;##À'; oàuisiçao de bens e serviços,comY::';;ã.;;iãr"rnptnno 

"ffi ;' ;," il. ;" lr' "*u:J:;,:.#"",1o'o"lil,!ll" J.lJ ã,üi "poi 
me io oe

quolidode Possom - 
ser 

. 
(

ãi-p..iii.oçá"t usuois (ort' 1o' porogrofo Único)'

O exome prévio do editol iem índole itrrídico-Íormol e consisÍe' vio

de reqro. em verificor no'ãio'' * estodo em que se enconlro o procedimenlo

ri.ifofõrio. os seguintes elementos:

III - PARECER

o) outuoçõo , proiocolo e numeroçõo;

b) jusÍificoi tvo do controtoçõo;
c) termo de referêncio, devido mente outorizodo pelo outoridode

compe tente, contendo o objelo, o crilério de oceitoçõo do objeto, orçomento

delolhodo Poro ovolioçôo de cuslos, defin tçoo dos métodos, estrotég io de

suprimenio, cronogromo físicofinonceiro, deveres do conkotodo e controton
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orocedimentos de fiscolizoçõo e gerenciomento; prozo de

e sonções Pelo inodimPlemento;
d) indicoçôo do recurso orçomentório poro

e) olo de designoçÕo do comlssoo;

f) editol numerodo em ordem seriol onuol;

g) se Preômbulo do editol contém o

execuçõo e gorontio

cobrir o desPeso;

nome do rePoriiçÔo
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interessodo e de seu setor;
h) preômbulo do editol indicondo o modolidode e o tipo do

liciioçõo, o.m cámo o regime de execuçõo (piobros e serviÇos);

i) preomouioi"Láiiài mencionondo que o licitoçõo seró regido

pelo legisloçõo Pertinente;F'vrvivvrJre'--i)preamoutodoeditolonoiondoolocol'dioehoroporo

recebimento dós envelopes de documentoçôo e proposto' bem como poro o

início de oberturo dos enveloPes;
t<) inoicoçao-ãã áopto ao licitoçõo'.em descriçôo sucinÍo e cloro;

rt lnoicoçaã Jo-;;;;" ; os éondiçôes poro o ossinoturo do

coniroto ou reiirodo dos instrumentos;
m) indicoçõo do prozo poro execuçôo do controio ou enlrego

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

ol inaicoçááããú"or ondt poderó ser exominodo e odquirido o

projeto bósico, ã se nó il;ttt t;;;'iivo disponível. no dolo do publicoçõo do

editol e o locol onde p"o"iá1"' ã*ãminodo e odquirido (p/obros e serviços);

p) indicoçáã áás condiçoes poro porticipoçÕo do licitoçÕo;

q) indicoção do formo áe opresenloçôo dos propostos;

r) inaicoçai-aãcrilério poro julgomenlo' com disposições cloros e

porômetros oOletivos; in'OicoçOo dos .locois' 
ho-rório-s e códigos de ocesso poro

iánecimenlo d-e informoçõeísobre o licitoçõo oos interessodos;

s) inatoçaãlãit'itetiot dà oceitobilidode dos preços unitório e

globol e indicoçâo dos condições de pogomenlo'

No que respeilo à minuto controtuol' incumbe oo porecisto

pesquisor o conformidode dos seguintes iiens: ^* ^rÁr rc.r^c ,.,,ê
o) condições poro suo execuçoo' expressos 

"rn :l1YiY!l::=
definom os direitos, obrigáções e responsobilidodes dos portes' em contormoooe

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

clorezo e Precisõo; \-
b) registro dos clóusulos necessórios: . .. \ R..
t- o oojeto e seus elemenÍos corocleríslicos; ' 

^ 

\\'
ll - o regime de execuçõo ou o formo de fornecimento; 

I §)
I
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lll - o preço e os condições de pogomento, os critérios' doto-bose

e periodicidode do reoiustomenio de preços, os critérios de oÍuolizoçôo

monetórioentreodolodoodimplementodosobrigoçôeseodoefelivo
pogomento;

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

entrego, de observoçôo e de recebimento definiiivo, conforme o coso;
V - o crédilo pelo quol coneró o despeso, com o indicoçôo do

clossificoçõo funcionol progromótico e do colegorio econômico;
Vl - os goronlios oferecidos poro osseguror suo pleno execuçoo'

quondo exigidos;
Vll.osdireitoseosresponsobilidodesdosporles,ospenolidodes

cobíveis e os volores dos multos;
Vlll - os cosos de rescisõo;
lX - o reconhecimenlo dos direiios do Administroçõo' em coso de

rescisõo odministrotivo previsto no oi.77 desio Lei;

X - os condições de imporloçõo, o doto e o ioxo de cÔmbio poro

conversõo, quondo for o coso;
Xl - o vinculoçôo oo editol de liciloçõo ou oo termo que o

dispensououoinexigiu,ooconviteeàpropostodolicilonievencedor;
Xll - o legisloçõo oplicóvel à execuçôo do controto e

especiolmenle oos cosos omissos;
Xlll - o obrigoçôo do conlrotodo de monter' duronle lodo o

execuçôo do controlo, e-m 
- 
compotibilidode com os obrigoções por ele

ossumiàos, todos os condições de hobilitoçõo e quolificoçõo exigldos no

licitoçôo;
XIV - clóusulo que declore compeiente o foro do sede do

Administroçõoporodirimirquolquêrquestõocontroiuol,solvoodispostono§óo
do ort.32 do Lêi n. 8.óóó193;

XV - A duroçõo dos confrotos odstrito à vigêncio dos respectivos

créditos orçomentórlos, ressolvodos os hipóleses previstos no ort' 57 do Lei n'

8.666193.

Considerondo que o
recomendodos pelo Lei 10.520/2002, com

editol seguiu todos os coutelos
oplicoÇõo subsidiório do Lei 8.óóól93;

Considerondo que o procedimento nôo opresento ineg

que possom moculor o certome e que o minuJo do edilol segue os

Éããiiqr. regem o motério, ooíno pelo prosseguimenio do processo lici

seus ulleriores otos.

uloridodes

totóri e

L
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Registro, por fim' que o onólise consionodo neste porecer se

oteve às questões 1uríoicos'oosen';ã;t ;t instruçõo. prãcessuol e no editol' com

seus onexos, nos termos o""Jti]rb]§i;'iàiti n" lô'480/2002' c/c o porósroro

único do ort' 38 do L"i n' áilolcã' 
"Nao 

'" 
incluem ro Ômbilo de onólise deste

procurodor os elementos ül"ilr", pertinenres. oo cerrome, como oqueles de

ordem finoncei,o o' o'ço'iãntZ"'io'"ulo 
-t^olidõo 

deveró ser verificodo pelos

setores responsóveis e 
"#;ü.ãàãs 

'tJrnà"tt"l"t do Prefeiluro Municipol de
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Seguem choncelodos os minuios do Ediiol e Controio oro

exominodos.

lloitubo

É o porecer, sub censuro'

Itoitubo - PA, 07 de obril de 2020'

AIEMIST H
PAI

PROCURA J

OA /PA N'

Rodovio ÍronsomozÔnico c/ Ruo Décimo' s/n' Anexo oo Ginósio Municipol - Belo Visto - CEP: ó8 18G000 -

lTAITUBA-PA

I


		2020-04-15T09:40:00-0300
	ATEMISTOKHLES AGUIAR DE SOUSA:43760627234




