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lniciolmente, cumPre desiocor que compete o esso procurodorio,

único e exclusivomente, Prestor consullorio, sendo esle porecer meromenle

opinolivo, sob o prismo estritomenle jurídico. nõo lhê cobendo odeniror em

ospeclos relotivos o conveniênclo e oportunidode do Prólico dos oios

odm inistrolivos, que estõo reservodos à esfero discriclonório do odminisirodor

público legolmente compeienle, tompouco exominor questões de noiure

eminenlemente técnico, odministrotivo e/ou finonceiro.

Troto-se de consulto encominhodo pelo Pregoeiro do Município de

Itoiiubo - PA, que requer ãnotise ocerco do reguloridode jurídico{ormol do

;ôilEleirôni;o n'otltzoio - PE, visondo o oquisiçôo de peços de injeçõo

"rãíãÀi.. 
poro monutenção oe móquinos e cominhões poro otender o

demondo do Município dL ttoitubo, conforme especificoções do Termo de

Referêncio - Anexo I do Editol'

Desto feiio, consio nos outos Memo' n" 010712020 - SEMINFRA com

soliciloçõodedespesoeiustificotivodoSecretórioMunicipoldelnfroesiruturo'
àárpoJno do Prefeito uunicipot poro que o seior competenie providen-cie o

õãtãriiàà" preço e informe o exiitêncio de recursos orçomeniórios' cotoçõo de

ããiãi.or'rorÁecedores locois, mopo de cotoçôo de preços' despocho'do

ã"ãJ"."nt" de contobilidode informondo o dotoçôo orçomeniório disponível

pãio otenoer o demondo, decloroçôo de odequoÇÕo orçomentório e

iinonceiro, Portorio GAB/PMI n" 0031/2020, outorizoçôo de oberturo de processo

licilotório; outuoçõo do processo licitolório, despocho de encominhomento dos

àrlà, o orr"rroriá lurídico poro onólise e porecer, minulo do ediiol e onexos, bem

como, minuto do controlo.

É o relolório sucinlo.
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No coso em telo, o onólise do presente porecer é restrilo oos
porômetros determinodos pelo Lei n" 8.666193, pelo Lei n" 10.520102, Decrelo no

10.024/2019, Decrelo Municipol no O31 12020 e pelos disposições do LC I 2310ó e
suos olteroções.

O pregôo consisle em modolidode de licitoçôo inslituído pelo Lei n'
10.52012002, poro o oquisiçõo de bens e serviços comuns no ômbiÍo do Uniôo,
Esiodos, Dislriio Federol e Municípios. Nos iermos do porógrofo Único do ort. lo do
referido diplomo legol, sõo considerodos bens e serviços comuns oqueles cujos
podrÕes de desempenho e quolidode possom ser objetivomente definidos pelo
edilol, por meio de especificoçôes usuois no mercodo.

O Decreio n' 10.02412019 veio regulomenior o pregôo, no formo
eletrônico, vejo o que dispõe o legisloçôo no seu ort. lo:

"Arl. I o Este Decreto regulomenio o
licitoçôo, no modolidode de pregôo. no
formo eletrônico, poro o oquisiçõo de bens
e o controtoçõo de serviços comuns.
incluídos os serviços comuns de engenhorio,
e dispÕe sobre o uso do dispenso eletrônico,
no ômbilo do odministroçõo pÚblico federol.
§ 1" A ulilizoçôo do modolidode de pregôo,
no formo eletrônico, pelos órgôos do
odministroçÕo público federol direto, pelos
outorquios, pelos fundoções e pelos fundos
especiois é obrigotório.
§ 2o As empresos públicos, os sociedodes de
economio misto e suos subsidiórios. nos

termos do regulomento inierno de que lroto
o or1. 40 do Lei no 13.303. de 30 de iunho de
201ó, poderõo odotor, no que couber, os
disposições desie Decrelo, inclusive o
disposlo no CopÍlulo XVll. observodos os
limiles de que troto o ar1. 29 do referido Lei.

§3' Poro o oquisiçôo de bens e o
controtoçõo de serviços comuns pelos enles
federoiivos, com o ulilizoçõo de recursos do
Uniõo deconentes de lronsferêncios
voluntórios, tois como convênios e controtos
de reposse. o utilizoçôo de pregôo no f
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eletrônico, ou do dispenso eletrÔnico seró
obrigolório, exceto nos cosos em que o lei
ou o regulomentoÇôo específico que
dispuser sobre o modolidode de
tronsfeêncio discipline de formo diverso os
controioções com os recursos de reposse.

§4" Seró odmilido, excepcionolmente,
medionte prévio .iusÍificolivo do outoridode
compelenle, o uiilizoçôo do formo de
pregôo presenciol nos liciloÇões de que
troto o copul ou o nôo odoçõo do sistemo
de dispenso elelrônico, desde que fique
comprovodo o inviobilidode lécnico ou o
desvontogem poro o odministroçõo no
reolizoçõo do formo eletrônico".

O novo regulomento lornou o ulilizoçõo do pregõo eleirônico
obrigotório, e nôo mois preferenciol. A odoçõo do formo presenciol somenle seró
cobível conforme §3o e §4o do ortigo ocimo referido.

Os requisilos o serem observodos no fose preporolório do liciÍoçôo
forom estobelecidos no orl. 3o do Lei n' 10.520/2002, que ossim dispõe:

"ArÍ. 3o A fose preporolório do pregõo
observoró o seguinle:
l- A outoridode competenle justificoró o
necessidode de conlroloçõo e definiró o
obleto do cerlome, os exigêncios de
hobilitoçõo, os crilérios de oceitoçõo dos
propostos, os sonções por inodimplemenlo e
os clóusulos do controto, inclusive com
fixoçõo dos prozos poro fornecimenlo;
ll- A definiçõo do objeto deveró ser preciso,
suficiente e cloro, vedodos especificoçôes
que, por excessivos, irrelevonles ou
desnecessórios, limitem o competiçõo;
lll- Dos ouios do procedimento constorõo o
.iuslificoiivo dos definições referidos no inciso
I deíe ortigo e os indispensóveis elemenlos
técnicos sobre os quois estiverom opoiodo

ú
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bem como o orçomento, eloborodo pelo
órgôo ou entidode promotoro do licitoçõo,
dos bens ou serviços o serem licilodos; e
lV- A outoridode competenle designoró,
denlre os servidores do órgõo ou entidode
promoloro do liciloçõo, o pregoeiro e
respectivo equipe de opoio, cujo otribuiçõo
inclui, denhe ouÍros, o recebimento dos
propostos e lonces, o onólise de suo
oceitobilidode e suo clossificoçÕo, bem
cgmo o hobilitoçôo e o odjudicoçõo do
objeto do certome oo licitonte vencedor;
§ l" A equipe de opoio deveró ser integrodo
em suo moiorio por servidores ocupontes decorgos efeÍivo ou emprego doodminiskoçôo, preferenéiolmente
perlencentes oo quodro permonente do
órgõo ou enlidode promotoro do evento".

1\

Nesse posso, - Decrero n' 10.024/2019 - que, no ômbito do uniôoregulomento o modoridode.ricitotório pregôo, no f.rmo eretrônico, ro,noê. iroããdirehizes do modoridode ricilotório, 
" i"ituro 

-o- 
n"àessídode de estoberecerdeterminodos critérios que terõo reftexos lurícicÀ iÀeoiotos 

". i;;r;i;;#;;edilol. com destoque poro o normo do seuort. B":

"Art. B. O processo relotivo oo pregôo, noformo elehônico, seró instruídà ;;;' .;
seguintes documentos, no mínimo:| - estudo lécnico preliminor, quondo
necessório;
ll - Íermo de referêncio;

lll - plonilho estimotivo de despeso;
lV - previsôo dos recursos orçomentórios

necessórios, com o indicoçõ. d'os ;;;;:;excelo no hipótese de pregôo por" i.ôirfrãde preços;
V.- ouÍorizoçõo de oberiuro do licitoçõo;
Vt - designqçso do pregoeiro 

" àã-ôrip"de opoio;
Vll _ editol e respectivos onexos;
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Vlll - minulo do termo do conirolo, ou

inslrumento equivolenie, ou minuto do oto
de regisÍo de preços, conforme o coso;
lX - porecer.iurídico;
X - documenloçõo exigido e opresenlodo
poro o hobililoçõo;
Xl- proposto de preços do licitonte;
Xll - oto do sessôo pÚblico, que conieró os

seguinies registros, enke oulros:
o) os licitontes PorliciPonles;
b) os proposlos oPresenlodos;
c) os ovisos, os esclorecimenÍos e os

impugnoções;
d) os lonces ofertodos, no ordem de
clossificoçôo;
e) o suspensõo e o reinício do sessôo, se for o

coso;
f) o oceitobilidode do proposto 6e preço; g)

o hobililoçôo;
h) o decisÕo sobre o soneomento de enos

ou folhos no proposto ou no documentoÇôo;
i) os recursos inierpostos, os respeclivos
onólises e os decisões; e
j) o resulÍodo do licitoçôo;
Xlll - comprovontes dos publicoçôes:
o) do oviso do editol;
b) do exhoto do controto; e
c) dos demois olos cujo publicidode sejo

exigido; e
XIV - oto de homologoçôo.
§ I " A instruçõo do processo licitolório
poderó ser reolizodo por meio de sislemo
elelrônico, de modo que os oios e os

documenlos de que lroto este ortigo,
consiontes dos orquivos e registros digilois,
serõo vólidos poro lodos os efeitos legois,
inclusive poro comprovoçõo e presloçõo de
contos.
§ 2" A oto do sessôo público seró
disponibilizodo no internet imediotomente
opós o seu encenomento, poro ocesso livre"
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Ademois, no ploneiomento do pregõo' n-o formo eleirÔnico' nos iermos

do ort. 14 do Decrelo 
"" 

ro'à7iiàõiç' oãve seiobservodo o sesuinte:

"Art. 14. (...)

r].roÉololao do estudo técnico preliminor

e do termo de reÍerêncio;
;:;;;;;;Çõ" ào estudo iécnico Preliminor

l;""ãffi;e referêncio Pelo outoridode

ãompetente ou quem eslo delegor;

il- ffi;à;ã; ãã eoitot' que estobe-recero

.r, .iitoio, áe julgomento e oceitoçôo dos

;ôà;-;: ãoã"" o" disPuto e' .9"19:
I"ã.trAtio, o inlervolo mínimo de diferenço

á";;;;;., de Perceniuois entre os lonces'

ãJe lncioira tonlo em reloçõo oos lonces

ilã;;dÉ*" quonto em reloçôo oo lonce

que cobrir o melhor oÍerto;

ü- ãetiniçoo dos exigêncios de hobilitoçôo'

ã"r ã;á;; ãári'aóit' dos Prozos e dos

ãã"orãàãi que, pelos suos porliculoridodes'

."JoÃ'-."niioerodos relevontes poro o
:t#;-;ã; e execuçõo do controlo e o

ãi"íJi.Lt,l. dos necessidodes do

odministroçôo PÚblico;
üIãàiiô"ãLa. do presoeiro e de suo equtpe

de oPoio".

Anolisondo os outos do processo' verifico+e: designoÇôo do pregoeiro

e equipe de opoio; 
"rooãrolãã-ãà 

i"'rno .de reÍerêncio; luslificotivo do

necessidode do conirotoçJoI'ã[it..Jãu" âã editol; definiçõo dos exigêncios de

r,ãúlritoçao e sonções oplicóveis'

ooloconvocotóriotrozoobjetoqueseoretendeodquirircomo
oresente certome, discrimlnãnlo nos onexos os corocierísticos e quonlificoçõo'

ãu t.jo, estó obietivomente definido'

O processo possui em seu conteúdo o relolorio de cotoÇõo' que

rmite o mensuroçôo do estimotivo de preço e do volor do despeso o ser
|\/e

controÍodo
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As especificidodes deconent': d' l'9i 9:Iif[Sir": l" ií;i;tTá
olterodo port"r,iàr.*tntt pelos Leis Complementores r

r-oã'"Ü*ri.o"s pelo minuto do editol'

No lnsirumenlo convocotório o critério de jtrloomenlo utilizodo é o de

menor preÇo por ilem' o #;ih;;i;";u oo qut aererírino o inciso x' do ort 4"

do Lei no lo. 520/2000 " 
t;"cirsã i'ão Ãttigo'8' do D"creto no 3'555/2000' com

I"ãàãu"semerhon,e.-v_e,:I*ffi #:ifigf.:::$:XX,?,ii§j*
seró odotodo o critêno..o'

fornecimenro, o, 
"ro..n,.Inã.=; 

üJ;;r-; porômerros mínimos de desempenno

ãârãiã.0" definidos no editol"'

O Decreto n" 10'024/2019' em seu orl To-tombém dispõe que o menor

oreco é um dos crilérios à:'jl'õ#;;to-t--p'"gooot no seleçõo do proposto

I.'lã'i uontoioto poro o Administroçoo'

O requisito ocimo se enconlro oponlodo no preÔmbulo do minuto

editol, conform" to'0"''Jfttli"àãà"' oo' inc' vll do Lei n" 8'óóó/1993'

vole ressortor que os disposiçóes tl !:' J. t 
tií9,3, 

:.e13:!r%rà?:

?X5:ffi?*igÉ'*l*:i*.lZl:'-'.%:i:'ff;5##ó;";:iármosdoLein'
a.ioà. o" 2l deiunhode 1993"'

Do onólise dos elementos gb'gtqogo^: lt minulo do editol e suo

concordôncio torn o' 
'rníoiçãt' 

Jo t't' 40 do 
'Lei 

de LicitoÇões' constoto-se que

foi eloborodo 
"n'., 

no'rno'XãL"iãiloês oos o'tigorãz ã st' ot' como o orl' 40'

do Lei n' 8.666t93'o'" o"irnji"À'ãrÀotmente óue esteio opto o produçõo dos

seus efeitos.

No que concerne o minuto do conkoto'-esto deve seguir os regros

orevistos pelo orl. ss ao leii"ã'oiàlíi o nn"*o ll' do editol em onólise' preve os

clóusulos controluois 'tro"ionoiã!íá"to-r.po 
oo minuto do seguinte formo: objeto

vioêncio; preço; dotoçõo orçomentório; pogomento; reoiuste e olleroÇoes'

"Ãrr.so 
e recebimento ;t-ü;tã' il;oliffio' obrigoçóes do conkolodo;

obrigoções oo cont'otonie''lã"éoàt odminislrotivos: rescisôo; vedoçoes'

ãÉtiõoêoet gerois, cosos omissos' foro'

Desto formo, entendemos que o minulo do controto vinculodo oo

inslrumenlo convocotório oPresenlondo, obse rvo os requisitos mínimos exigid
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pelo ort. 55 do Lei de Licitoções, tendo em visto que conlém lodos os clóusulos

perlinentes o eslo controtoçôo.

Portonio,opósoonólisedodocumentoçôoopresentodoverificomos
que oié o presenie olo, o processo encontro-se otendendo os exigêncios legois.

coNcLUsÃo

Dionledoexposto,evidenciodoqueoComissõodePregôoElekônico
procedeu oté o momento, em todos os otos inerenies oo procedimento licitoiorio.

com obsoluio submissôo oos ditomes legois norteodores do motério, otestomos o

reguloridode jurídico-formol do procedimenlo'

REPÚBUCA FÊDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ
Prefeituro MuniciPol de ltoitubo

Ressolte-se, oindo, que os critérios e o onólise de mérito (oporlunidode

e conveniêncio do pedido), nõo se incluem no ômbiio de onólise deste

Procurodor, molivo pelo quol o presenie porecer opinotivo, cinge-se

exclusivomenÍe oos conlornos jurídicos formois do coso em comento, os

elemenlos técnicos pertinenles oo cerlome, deveró ser verificodo pelos setores

responsóveis e ouloridodes compelentes do Prefeituro Municipol de lloitubo'

É o porecer, solvo melhor juízo.

Itoitubo - PA, 3l de julho de 2O2O

AIEMISTO SOUSA
PROCURA R MIJNICIPAT

OA PAN 964
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