
Trolo-se de consulto encominhodo pelo Pregoeiro do Município de
Itoilubo - PA, que requer onólise ocerco do reguloridode jurÍdico-formol do
Pregôo Eletrônico n" 020/2020 - PE, visondo o oquisiçôo moÍeriois e insumos
odontológicos poro olender o demondo do Fundo Municipol de SoÚde do
Município de ltoitubo, conforme especificoçôes do Termo de Referêncio - Anexo I

do Editol.

Desto feito, consto nos outos Memo. n' 29 512020 - SEMSA, justificotivo
do Secretório Municipol de SoÚde. soliciloçôo de despeso, despocho do
Secretório Municipol de SoÚde poro que o selor competente providencie o
pesquiso de preÇo e informe o existêncio de recursos orçomentórios, coloçôo de
preços, despocho do deportomenlo de contobilidode informondo o doÍoçÕo
orçomenlório disponível poro otender o demondo, Porlorio GAB/PMl n"

OO31 l2O2O, decloroçôo de odequoçõo orçomentório e finonceiro. outorizoçõo
de oberluro de processo licilotório; outuoçõo do processo licitolório, despocho
de encominhomento dos outos à ossessorio .iuídico poro onólise e porecer,
minuto do editol e onexos. bem como, minuto do controio.

É o reloiório sucinto.

fUNDAMENTAçÃO

lniciolmente, cumprê destocor que compele o esso procurodorio,

único e exclusivomente, prestor consultorio, sendo esle porecer meromente
opinotivo, sob o prismo estrilomente jurídico. nõo lhe cobendo odentror em
ospecÍos relotivos o conveniêncio e oportunidode do prólico dos oÍos

odminisÍrolivos, que estõo reservodos ô esfero discricionório do odministrodor
público legolmenle competenle, lompouco exominor questões de noture
eminenÍemente lécnico, odministrolivo e/ou finonceiro.

PARECER J U RíDrCO/2020/DtCOM

PREGÃO ETEIRÔNICO NO - O2Ol2020 - PE

PROCESSO ADMtNtSTRATIVO N" 070/2020.

óctcos pnnn ATENDEROBJETO - AQUISIÇAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTO
IPIO DE ITAITUBA.A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC

ASSUNTO - EXAME DA MINUTA DO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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No coso em lelo, o onólise do presenie porecer é restrito oos
porômetros delerminodos pelo Lei n" 8.666193, pelo Lei n" 10.520102, Decrelo no
10.024/2019, Decrelo Municipol n" 031 12020 e pelos disposiçôes do LC 123/0ó e
suos olteroções.

O pregôo consisle em modolidode de liciloÇõo insiituído pelo Lei no
10.520/2002, poro o oquisiçôo de bens e serviços comuns no ômbilo do UniÕo,
Estodos, Distrito Federol e Municípios. Nos lermos do porógrofo único do orl. lo do
referido diplomo legol, sôo considerodos bens e serviços comuns oqueles cujos
podrôes de desempenho e quolidode possom ser objetivomente definidos pelo
editol, por meio de especificoções usuois no mercodo.

O Decreto n" 1O.O2412O19 veio regulomenlor o pregÕo, no formo
eletrônico, vejo o que dispõe o legisloçôo no seu orl. lo:

"Art. i' Este Decrelo regulomento o
licitoçõo, no modolidode de pregôo, no
formo eletrônico, poro o oquisiçôo de bens
e o conÍrotoçõo de serviços comuns,
incluÍdos os serviços comuns de engenhorio,
e dispôe sobre o uso do dispenso elelrônico.
no ômbito do odministroçôo público federol.
§ l' A utilizoçõo do modolidode de pregôo,
no formo eleirônico, pelos órgõos do
odministroçõo público federol direio, pelos
oulorquios, pelos fundoções e pelos fundos
especiois é obrigolórío.
§ 2" As empresos públicos, os sociedodes de
economio misto e suos subsidiórios, nos
lermos do regulomento interno de que troto
o ori. 40 do Lei no 13.303, de 30 de junho de
201ó, poderôo odolor. no que couber, os
disposições desie Decrelo, inclusive o
disposto no Copíiulo XVll, observodos os
limites de que troto o ort. 29 do referido Lei.

§3" Poro o oquisiçôo de bens e o
conkoloçõo de serviços comuns pelos entes
federotivos, com o utilizoçôo de recursos do
Uniõo deconenies de tronsferêncios
voluntórios, lois como convênios e controtos
de reposse, o utilizoçõo de pregÕo no
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eletrônico, ou do dispenso eletrônico seró

obrigolório. exceto nos cosos em que o lei

ou o regulomentoçõo específico que

á'oPur"t sobre o modolidode de

tronsferêncio discipline de formo diverso os

controloções com os recursos de reposse'

§;" serà odmitido, excepcionolmenie'
iredionie prévio iustificotivo do outoridode

competente. o utilizoçôo do formo de

pregõo presenciol nos licitoções de que

irotã o coput ou o nõo odoçôo do sistemo

de dispenso eletrônico' desde que fique

comprovodo o inviobilidode técnico ou o
desvonlogem poro o odministroçôo no

reolizoçôo do formo eletrônico"'

Onovoregulomenioiornououtilizoçõodopregôoeleirônico
obrigotório, e nõo mois p,"tàãn"ior' À áooçao do formo presenciol somente seró

.ãài*r 
"ã"rot.e 

§3'e §4" do ortigo ocimo referido'

Os requisitos o serem observodos no fose preporoiório do licitoÇÕo

forom estoúàlecidos no ort. ã" áo Lei n" 10'520/2002' que ossim dispõe:
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"Art. 3o A fose preporotório do pregÔo

observoró o seguinle:
i-n orútlooãe competente juslificoro o

ne.ersiàod" de conlrotoçôo e definiró .o
ãoi"to ao certome, os exigêncios de

Ããiriiiioçao, os crilérios de oceitoçÔo dos

oàoottàt. os sonções por inodimplemenlo e

ãs 
'clousulos do controto' inclusive com

ixocOo dos prozos poro fornecimento:

ii- n'ãétúça. do obieto deveró ser preciso'

rrtl.i.Ãtá à cloro, vedodos especificoçÕes

il, Por excessivos' iríelevontes ou

ãeinecessórios, limitem o competiçôo;

il- ô"t outot do procedimento constorÕo o

irrúãtti* Jot definições referidos no inciso

i-á"ttu àtriso e os inàispensÓveis elementos

ieã.ot to'ot. os quois estiverom opolod71
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bem como o orçomento'. eloborodo pelo

ãr".â" ", 
ã"uoodl promoloro do licitoÇôo'

;;ú*";; ; ;.rv iÇ os o-sere d 
i'il" X'j;'ã ".,u,lv- A outoridode comPe

J;";" ;; ;;üoies oo- orsao ou entidode

í"..ãtãã- o. licitoçõo'. o pregoeiro -e
H;;i; equiPe de oPoio' cujo otribuiçõo

;.il ã;; oulros, o recebimento dos

;;;ti"; e lonces' o onólise de suo

ãt"Jrtãoirú.à" e suo clossificoÇõo' bem

IãLãâ n"ú'itoÇôo e o odludicoçõo do

ãÉiài" Jo..nomâ oo licitonte vencedor:

;:';;;;"; de opoio deveró ser intesrodo

3. i'àHJúiã poi servidores ocuponles de

ãã,gã' "f.tv' " ".,3lllJÍ3,;."$3odministroÇõo,
oertencentes oo quodro permonente do

ããàH; ;;i'dàde Promotoro do evento"'

Nesse posso' - Decrelo t'' 1 0'024 t 2o1 e 
--l1i;à'"'$?itfl#1Yffi:

E:":H'Tllrulqfl :ll''üà:.'si":iÍ#:,'ffi:í:*:*"t":-tn::5'."r
determlnodos critérios-que tE'Jrío"áã 

r., o.t. A",
ediiol, com desioque Poro

"Art. B' o processo relotivo oo p'eo1l' 
11

táià" "r"ito"ico' 
seró inslruído com os

sãsuintes q"'T:ll";' T,:ifiil:; quondo
I - estudo te(

necessório;
ii- tt'*o de referêncio;

rii - p]ãnirno'srr1"jfi$r:':"t3',?o..nto,io,
lV - previsõo oos recur>uJ 

^v'.Ii. .,,r^,ti.ot
necessorios' coÁ o indicoçôo dos rubnc-os'

"Iiãú-"ã-i''ip"tesé 
de presôo poro resrsÍro

tt-oJi[?ii"tu" de oberturo do liciloçôo: 
^^

;' -"ãàü;ã;áo do Presoeiro e do equtPe

ii:$fã e respectivos onexos;
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Vlll - minulo do termo do controto, ou
instrumento equlvolente, ou minuio do oto
de registro dê preços, conforme o coso;
lX - porecer jurídico;
X - documentoçõo exigido e opresentodo
poro o hobililoçõo;
Xl- proposlo de preços do licilonie;
Xll - olo do sessôo pÚblico, que conteró os

seguintes registros, entre outros:
o) os licitontes porticiponies;
b) os proposios opresentodos;
c) os ovisos, os esclorecimenios e os
impugnoções;
d) os lonces ofertodos, no ordem de
clossificoçõo;
e) o suspensôo e o reinício do sessôo, se for o
coso;
f) o oceitobilidode do proposto de preço; g)

o hobilitoçõo;
h) o decisôo sobre o soneomenlo de enos
ou folhos no proposto ou no documentoçõo;
i) os recursos inlerpostos, os respectivos
onólises e os decisões; e
j) o resullodo do licitoçôo;
Xlll - comprovonies dos publicoções:
o) do oviso do editol;
b) do extroto do controto; e
c) dos demois olos cujo publicidode sejo

exigido; e
XIV - oto de homologoçôo.
§ I " A inslruçõo do processo licitotório
poderó ser reolizodo por meio de sislemo
eleÍrônico, de modo que os otos e os

documentos de que trolo este ortigo,
conslontes dos orquivos e registros digitois,
serÕo vólidos poro todos os efeilos legois,

inclusive poro comprovoçôo e presÍoçôo de

conlos.
§ 2" A oto do sessõo PÚblico seró

disponibilizodo no internel imediolomente
opós o seu encenomenio. poro ocesso livre"'

§
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Ademois, no plonejomento do pregÕo, no formo eletrônico. nos iermos
do ort. I 4 do Decreto n" 10.02412019, deve ser observodo o seguinte:

"Art. 14. (...)
I - eloboroçõo do estudo lécnico preliminor
e do termo de referêncio;
ll - oprovoçõo do estudo lécnico preliminor
e do termo de referêncio pelo outoridode
competente ou quem esto delegor;
lll - eloboroçôo do edilol, que estobeleceró
os critérios de julgomenÍo e oceiloçõo dos
propostos, modo de disputo e, quondo
necessório, o intervolo mínimo de diferenço
de volores ou de percentuois entre os lonces,
que incidiró lonto em reloçôo oos lonces
intermediórios, quonlo em reloçõo oo lonce
que cobrir o melhor oferto;
lV - definiçôo dos exigêncios de hobilitoçôo,
dos sonções oplicóveis, dos prozos e dos
condiçôes que, pelos suos porticuloridodes,
sejom considerodos relevonles poro o
celebroçõo e execuçôo do conlrolo e o
otendimenio dos necessidodes do
odministroçôo pÚblico;
V- designoçõo do pregoeiro e de suo equipe
de opoio".

Anolisondo os outos do processo, verifico-se: designoçôo do pregoeiro

e equipe de opoio; eloboroçôo do termo de referêncio; justificotivo do
necessidode do controtoçôo; eloboroçôo do edilol; definiçõo dos exigêncios de
hobilitoçôo e sonçôes oplicóveis.

O oto convocolório lroz o objeto que se pretende odquirir com o
presente cerlome, discriminondo nos onexos os corocierísticos e quonlificoçôo,

ou sejo, esió ob]eiivomente definido.

O processo possui em seu conteÚdo o relotório de coto
permite o mensuroçÕo do estimolivo de preço e do volor do desp

çõo, que
eso o ser

conlrotodo.
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As especlficidodes deconentT do l-el -C:molementor 
no 12J12006

olierodo posteriormente p#tü; ;;piemeniores n' l47l2}l4 e n" 155/201ó'

à*J.o*rooos Pelo minuto do editol'

No lnsirumento convocoÍório o critério de juloomenio utilizodo é o de

menor preÇo por ilem' A J;iü;ã";t áo qu" aeierÉrino o inciso X' do orl 4'

.lo Lei no lo. 520/2ooo " " 
;"Ji;; ;'ã"-Ãttçt'q do Decreto no 3'ss5/20o0' com

redocôo semelhonte' utiornoit Ipotlutg;mento erclossificoÇõo dos proposlos'

seró odotodo o critério d";;";;ràõ' observodos os prozos móximos poro

fornecimento, os especificoçâ;"; iZJiã; porômetros mínimos de desempenno

ãâuotloooe definidos no editol"'

O Decreto n'1O'O24l2Ol9' em seu ort' 7'tombém dispõe que o menor

oreco é um dos crilérios Jáli,,õà,#;iJ thp'esooot no seleçôo do proposlo

[.rãü r"nroiot" poÍo o Administroçõo'

O requisito ocimo se enconÍro opontodo no preômbulo do minulo

ediiol, conforme tombém Jil;iffi;;i+õint' Vlldo Leino 6'5$s/1ee3'

Vole ÍessolÍor que os disposições d3 !:' n" 8'666t93 deverôo ser

oplicodos subsidioriomen;:;t;f"tçJ;;:disPostorto 
ort' 9o do Lei n' l0'520/02:

"Aolicom-se subsidioriomeíiJ"ptãã-"ooliàode 
a" pttgao' os noÍmos do Lei n'

a.á1, o. 2 ! de iunho de 1 993" '

Do onólise dos elementos obordodos .no minuto do editol e suo

concordôncio com os t';J''õ";;;;t'ig-t-lt'.:l$rt';'L::'":';':;*:t:-:?':;;

ill5lii:1'""Â:;['#?.:ii#'ffi '1'i,.i,]'331'J"liáâãiào-f 
roouçaooos

seus efeitos.

No
pÍevistos Pelo
clóusulos con

que concerne o mlnuto do controlo, eslo deve seguir os regros

ort.55 do Lei n" 8.óóól93 . O Anexo ll. do ediiol em onólise, Preve os

trotuois relocionodos no corpo do minuto do seguinie formo: objelo

ncio; preço; dotoçõo orçomentório; pogomento; reoiuste e olleroçÔes,

enlrego e receb imento do obieto; Íiscolizoçõo, obrigoÇóes do controtodo;vigê

obrigoções do controtonte; sonÇÔes odministrotiv os; rescisõo; vedoÇoes.

obrigoções gerois. cosos omissos, foro.

Desto formo, entendemos que o minuto do controto vinculodo oo

inslrumenio convocotório oPresentondo' observo os requisilos mínimos exigid
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pelo ort. 55 do Lei de LicitoçÕes, tendo em visto que contém todos os clóusulos
pertinenles o eslo controtoçõo.

Porlonlo, opós o onólise do documentoçôo opresenlodo verificomos
que oté o presenie oto, o processo encontro-se oiendendo os exigêncios legois.

coNcrusÃo

Dionle do exposto, evidenciodo que o Comissõo de Pregõo Eletrônico
procedeu oté o momento, em iodos os otos inerentes oo procedimento licitolório,
com obsoluto submissõo oos ditomes legois norieodores do moiério, otesiomos o
reguloridode .jurídico{ormol do procedimenio.

Ressolte-se, oindo, que os crilérios e o onólise de mérito (oportunidode
e conveniêncio do pedido), nõo se incluem no ômbilo de onólise deste
Procurodor, molivo pelo quol o presente porecer opinotivo, cinge-se
exclusivomenle oos contornos jurídicos formois do coso em comento, os

elementos lécnicos pertinenles oo certome, deveró ser verificodo pelos setores

responsóveis e ouloridodes competenies do Prefeiluro Municipol de lioitubo.

É o porecer, solvo melhor juízo.

Itoitubo - PA, l8 de ogosto de 2020

ATEMISTO rEs SOUSA

PROCURA MUNICIPAL
OAB ANO 9.9
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