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PARECER TECNIC0 DA COMISSAO DE LICITACA0

A   Comissao    de   Licitapao    do    Municjpio   de   IPIXUNA   DO    PARA,    atrav6s    do(a)
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  IPIXUNA  DO  PARA,  consoante  autorizagao  do(a)  Sr(a).  ARTEMES
SILVA   DE   OLIVEIRA,   na   qualidade   de   ordenador(a)   de   despesas,   vein  abrir  o   presente   processo
administrativo,   para   CONTRATACAO   DE   EMPRESA   ESPECIALIZADA   EM   ELABORACAO   DE
PROJETO BASICO PARA CONSTRUCAO DA ORLA NO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA, EM
CONFORMIDADE COM 0 CRONOGRAMA DE EXIGENCIAS ANEXO I.

®                                                        DA FUNDAMENTACAO LEGAL

A inexigibilidade de licitapao tern com fundamento no art. 25, inciso 11, c/c o art.13, inciso I
e paragrafo tinico do Art. 26 da Lei n° 8.666/93 e suas alterap6es posteriores.

Art. 25. i inexigivel a licitagao quando houver inviabilidade de competigao, em especial:

11  -  para  a  contratapao  de  servicos  t6cnicos  enumerados  no  art.  13  desta  Lei,  de  natureza  singular,  com
profissionais ou empresas de not6ria especializacao, vedada a inexigibilidade para servigos de publicidade e
divulgagao;

Art.  13.    Para  os  fins  desta Lei,  consideram-se  servigos  t6cnicos  profissionais  especializados  os trabalhos
relativos a:

I -estudos t6cnicos, planejamentos e projetos basicos ou executivos;
JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

Justificamos a contratapao do objeto do presente termo, pela necessidade da elaborapao de projeto
basico  para construgao  da  orla,  ou  seja,  urn projeto  complexo  a  ser  desenvolvido junto  a PREFEITURA
MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA. Ressaltanos que o   Municipio de Ipixuna do Para, nao dispoe no
seu  quadro permanente profissional especializado na area de Arquitetura, para realizagao de urn projeto tao
complexo.

0  referido  projeto  alavancara  grandes  empreendimentos  na  cidade  de  Ipixuna  do  Para  como  a
construcao da ORLA no leito do rio que corta toda a cidade de Ipixuna Do Para, da qual sera consteada com
recungos provenientes do  Govemo do Estado do Para,  aumentando assim significativamente a melhoria da
estetica e saneamento da Cidade, e onde a populapao sera o maior beneficiado.

Para  a  elaborapao  do  projeto  e  definicao  do  Partido  Arquitet6nico  serao  condicionantes  alguns
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parametros, a seguir relacionados:

•          Programa   arquitet6nico   -   Elaborado   com   base   no   ntimero   de   usudrios   e   nas   necessidades
operaci,onais cotidianas basicas;
•          Areas e proporg6es dos anbientes intemos -Os ambientes intemos serao pensados sob o  ponto de
vista do usudrio, trazendo funcionalidade para a atividade que sera exercida;
•          Layout -O dimensionamento dos anbientes intemos sera realizado levando-se em consideracao os
equipanientos adequados ao born funcionamento dos ambientes;
•          Funcionalidade dos materiais de acabanentos -os materiais serao especificados levando
em  consideragao  os  seus  requisitos  de  uso  e  aplicapao:  intensidade  e  caracteristica  do  uso,
conforto antropodininico, exposigao a agentes e intemp6ries;

•         CONTEbDO DO PROJETO BASICO
0  material  tecnico  contera toda e  qualquer informagao  necessaria paraaprovapao do projeto

dentro dos 6rgaos competentes, sendo alguns destes listados abaixo.
a.     Estudos T6cnicos preliminares;
b.     Projeto Arquitet6nico;
c.     Projetos complementares (estrutural, hidraulico, sanitario, el6trico, SPDA, etc.);
d.     Planilha orcamentdria;
e.     Cronograma Fisico-Financeiro;
f.      Composig6es de preeo unitdrio (CPU);
9.     Composigao de Bonificapao e Despesas Indiretas (BDI);
h.     Composigao de Encargos sociais sobre amao de obra;
i.      Memorial Tecnico Descritivo;
j.      Especificag6es T6cnicas;
k.     Anotapao de Responsabilidade T6cnica (ART ou RRT);
I.      Licenciamento Ambiental.

RAZ6ES DA ESCOLHA

A  escolha  recaiu  na  empresa  ANTECH  SOLUCAO  E  GESTAO  EIRELI,  em  consequencia  da
not6ria  especializapao  do  seu  quadro  de  profissionais  no  desempenho  de  suas  atividades junto  a  outros
Municipios, al6m da sua disponibilidade e conhecimento no ambito da Administrapao Municipal de Ipixuna
do Para.

Desta forma, mos termos do art.  art.  25, inciso 11, c/c o art.  13, inciso I da Lei de n° 8.666/93  e suas
alterap6es posteriores, a licitapao 6 inexigivel.

JUSTIFICATIVA D0 PRECO

Esta Comissao de Licitagao, justifica que, a escolha da empresa   em questao foi em decorrencia de
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sua not6ria especialidade jna eleborapao de projetos basicos e executivos junto a outros muncipios,  o  que
nos permite inferir que os pregos encontram-se compativel com a realidade mercadol6gica considerando a
complexidade dos projetos e seus anexos.

Face  ao  exposto,  a  contratapao  pretendida  deve  ser  realizada  com  ANTECH  SOLUCAO  E  GESTAO
EIRELI,  no  valor  de  R$  44.000,00  (quarenta  e  quatro  mil  reais),  1evando-se  em  consideragao  a  melhor
proposta ofertada.

IPIXUNA DO PARA - PA, 02 de Junho de 2022

iftrfuEtELEN[£3A#L^+ri
Comissao de Licitagao

Presidente
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