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PreÍeituro MuniciPol

A DO BRASIL

ARA
de ltoitubo

t - RELAIóRIO

procedimento licilotório
Submet e-se o oprecioÇ

no modolidode

óo o Pre
Pregôo Pr

sente Process
esenciol registro

o relotivo oo
do sob o no

02212020 - PP, culo obie to consisie no oquisiçÕo de moieriois oriundos de iozidos

poro monutençõo dos obros de construçõo do Secretorio MuniciPol de

lnfroe
Referêncio - Ane

struturo do Municí
xoldoEd

pio
itol, otendendo
de ltoiÍubo/PA' conÍorme especificoções do Termo de

oo disposio no Lei no 10.520 l2OO2.

toçõo de despeso poro

Consto no Presente cedome: solicl

de lozidos Poro monulenç ôo dos obros de

construçõo do Secretorio Municlpo I de lnfroestruturo do MunicíPio de I oitubo/PA;
oquisiçõo de mo teriois orlundos

desPocho do Preteito

usiificotivo do Secrêlório Mun iciPol de nfroestruturo;

MuniciPol Poro que o setor competente Providencie o Pesquiso de
desP

preÇo e
ocho do

toÇÕo de Preços:
ório disponÍvel

informe o existê ncio de recursos orÇo
lidode informo

menlórios; co
ndo o doioçõo orçomeni

dePortomento de coniobi
decloroçõo de odequ oçõo oÍçomentório e

finoncelro; Portorio GAB/PMI no aao4l2)2Ü outorizoçõo de
ocho de encomln

oberluro
homenlo dos
de Processo

poro otender o demondo;

licitotório; outuoçôo do ProceSSO lcilotório; desp

outos à ossessorio iurídico Poro onólise e porecer; minulo do editol e onexos, bem

como, mlnuto do controto'

o no ediiol o menor preço por item como

critério de iulgomen io, otendendo oo que disPõe o ort. 45 do Lei 8.666193.Ficou estobelecid

O presente Processo consto o editol indicondo os exigênclos

Lei 8.óóó 193 clc olt' 4' do Lei 10.520/ 2002, bem como o

CO

documenloç
nstonles do ort' 40 do

õo que os interessodos deverôo opresen tor Poro seÍe

considerodos hobilitodos.

Relotodo o pleiio possomos oo Porecer'

Rodovio lÍonsomqzônico c/
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ESTADO DO PARA

PreÍeiÍuro MunlciPol de ltoitubo

II . OBJEÍO DE ANÁI§E

c u m pre o cl oro r q u e t t f ["- ^ 11 
t';" 

?::"itt':tt"" t;ilf':]:t:';
veriricoçõooo,"à'à,Ii,ito't,.m;iJJ::**i,i"*"":n":f-:f ,f#;."1,.;*:.;licitotório bem como oo oo*?ãàr"iJn-ios 

1urídicos, er
se que o onólise sero rest

t=tp1ã.,,ã.Ãilos' econÔmicos e/ou discriciononos'

III - PARECER

o ortieo 37' inciso xxr do constitui:::#:;í::t[S?:":"?t::
obros, serviços,'9Tp':' -"3''::§::"":ô1ülã',:'?."' ;;ãüá;' o todos os

::"::H:r',8Y3i"'L'H";mp'cÍicoaosnoresisroÇõo'
A licitoçõo configuro Procedimento odministrotivo medion'te o

quooeomínsrroçao,:,jJfilií#j";:il"1*g**r"-1i;'ç#[.*
::H;r":S: T,::I:"â 

"ã' !'i'it" e?lloilinr,o.onsritucionor

Xítiài.]"io* no constituiçõo Federol no leglsloçoo

--.[3pgiA;r51'''';gçi+ttf 
Êt'iroi:t*:

quolidode P"tto1,-t,t]d."ül"oããôãto r, ni.ot.
especiÍicoções usuols (orr' r-' pur!''rvr"'- - - ' , ---i-+^

, o exome prévio do ediior iemjndo':U,.31'"::TI:' &:::l''§di:
de regro, "'n 

utiifito' nos outos' no estodo em qu'

;.iàtã;'., às seguinles elementos:

o outuoçõo, Protocolo e numeroçõo;

b) jusiificotivodo controloçõo;
C termo de ieferêncio, devidomen le outorizodo Pelo outoridode

comPetente, con tendo o objeio, o criiério de oceitoçõo do objeto, orçomenlo

detolhodo Poro ovolio çõo de custos, definiçõo dos métodos, estrotégio d

suprimento, cronogromo físico- Íinonceiro, deveres do controtodo e controionle,
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ÉSTADO DO PARA

PreÍeituro MuniciPol de ltoitubo

s de fiscolizoçõo e gerenciomenlo; prozo de execuçõo e gorontio

procedimento
e sonçõe s pelo inodimPlemento;

d) indicoçÕo do recurso orÇomentório poro cobrir o despeso;

e oto de designoç ôo do comissoo;

f) edilol numerodo em ordem seriol onuol;

s) se Preômbulo do ediiol contém o nome do rePortiçoo

h) Preom bulo do editol indico
de execuÇõo (P/

ndo o modolidode e o liPo do
interessodo e de seu se^tor

obros e serviços);

i) preômbulo do ediiol menclon ondo que o liciloçõo seró regidoe
licitoçôo, bem como o reglm

l) preômbulo do editol onotondo o locol' dio e horo Poro
pelo legisloç õo perlinente;

nloçõo e Proposto' bem como Poro o

recebimento dos envelo pes de docume

k) indicoç ôodoobleio do liciioçôo, em descriçõo sucinto e cloro;
o ossinoiuro doinício de oberturo dos enveloPes;

indicoçõo do Prozo e os condições Poro

controto ou retirodo dos instrumenios;
zo poro execuçõo do controlo ou entrego

m) indicoçõo do Pro

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

I onde Poderó ser exom inodo e odquirido o

l)

n

proieto bósico, e se hó Proieto execu iivo disPontv el no doto do Publicoçôodoo indicoçôo do loco

edito I e o locol onde poderó ser exomt nodo e odqu irido (P/obros e serviços):

p) indicoç õo dos condições poro porticiPoçõo do licitoçôo;

q) indicoçõo do formo de opresentoçõo dos Propostos;

r) indicoçõo do crilério Poro julgomen io. .om disPosições cloros e

poÍômetros obietivos; indicoç õo dos locois' horórios e códigos de ocesso poro

fornecimento de informoções sobre o licitoçõo oos interessodos;

indicoçoo dos critérios de oceitobilidode dos preços unitório e

S

globol e indicoçoo dos cond içóes de Pogomen
'to

incumbe oo Porecisto
No que respeito à minuto controtuol'

pesquisor o conformidode dos seguintes ilens: em clóusulos que

o) condiçóes Poro suo exec UÇõo, expressos

definom
com os termos do liciloçõ

os direitos, obrlgo
oed
ções

o proPoslo o que se
e resPonsobilidodes dos Portes

vinculom,
, em conformidode
estobelecidos com

clorezo e ot"t'tÊi',.nouo 
dos clóusulos l?^t?11x71".0,,.o'

l-oobietot
,'-",.,',"=:::""i:'5[::i:í"1ii'j.?':]"''""imento;
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REPUBLICA FEDÊRATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeiluro Municipol de lioilubo

lll - o preço e os condiçôes de pogomento, os critérios, doto_bosee periodicidode do reojustomenlo de preços, os critérios de otuolizoçõo
monetório entre o doto do odimpremenio dos obrigoçôes e o do efeiivo
pogomento;

lV - os prozos de início de eiopos de execuçÕo, de conclusõo, de
entrego, de observoçõo e de recebimenlo definitivo, conforme o coso;

V - o crédito pelo quol correró o despeso, com o indicoçõo do
clossificoçõo funcionol progromóÍico e do cotegorio econômico;

Vl - os gorontios oferecidos poro osseguror suo pleno execuçõo.
quondo exigidos;

Vll - os direitos e os responsobilidodes dos portes, os penolidodes
cobíveis e os volores dos mulios;

Vlll - os cosos de rescisõo;
lX - o reconhecimento dos direitos do Administroçõo, em coso de

rescisõo odminishotivo previsto no orl. 77 desto Lei;
X - os condiçôes de importoçôo, o dolo e o ioxo de cômbio poro

conversõo, quondo for o coso;
Xl - o vinculoÇõo oo editol de licitoçôo ou oo termo que o

dispensou ou o inexigiu, oo conviÍe e à proposto do licitonle vencedor;
Xll - o legisloçõo oplicóvel à execuçÕo do controto e

especiolmente oos cosos omissos;
XIll - o obrigoçôo do controlodo de monler, duronte todo o

execuçôo do controlo, em compotibilidode com os obrigoções por ele
ossumidos, todos os condiçôes de hobiritoçõo e quolificoçôo exigidos no
liciÍoçõo;

XIV - clóusulo que declore competenle o foro do sede do
Administroçôo poro dirimir quolquer questõo controtuor, solvo o disposto no s óo
do orl.32 do Lei n. 8.666/93:

XV - A duroçõo dos controlos odslrito à vigêncio dos respectivos
crédilos orçomenlórios, ressolvodos os hipóteses previstos no ort. 5z do Lei n.
8.66ó/93.

Considerondo que o editol seguiu iodos os coutelos
recomendodos pelo Lei 1o.52012002, com oplicoçôo subsidiório do Lei 8.6óól93;

Considerondo que o procedimento nôo opresento irreguloridodes
que possom moculor o cerlome e que o minuto do edilol segue os preceitos
legois que regem o morério, ooino pero prosseguimento do processo riciiotório em
seus ulteriores otos. 

\
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FSTADO DO PARA

prefeitliã uunicipol de ltoitubo

Seguem choncelodos os minulos do Editol

Registro' Por fim' Que o onólise-co

g:r'"::^:":'",::j j:$':'""j;rf?1..J:"*ItJ
único do ort' 38 do !?iL i;1""1i"i' pertinentes. oo
irocurodor os elementos 

"í!"',"*i",- 
lri" exolidôo

::ff 1':$::l'1.:l :''"li;;iü;s cãmpetenres

Itoiiubo.

exominodos'

É o porecer, sub ce

PROCU R

e Controto oro

nsignodo nesie Porecer se

e no editol, com

0 .48012002, c/c o Porógrofo
no Ômbilo de onólise deste

ceriome, como oqueles de

deveró ser verificodo Pelos

do Prefeituro MuniciPol de

Itoitubo - PA, 08 de obril de 2020'

USA
UNICtPAt

A
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