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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
Prefeiluro Municipol de ltoitubo

Troio-se de consullo encominhodo pelo Pregoeiro do Município de
lloilubo - PA, que requer onólise ocerco do reguloridode juríClco-formol do
Pregõo Eletrônico n'O41/2020 - PE, visondo o oquisiçõo de veículos e moiocicletos
novos, sem uso, poro oiender o demondo do Fundo Municipol de Educoçõo,
conforme especificoções do Termo de Referêncio - Anexo I do Editol.

úieêen JURíDrco/2020lDrcoM

PREGAO ETETRONTCO No - 041/2020 - PE

PROCESSO ADMtNtSTRATtVO N" 099/2020.

OBJEIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS, NOVOS, SEM USO, PARA
ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO.

ASSUNIO . EXAME DA MINUTA DO EDITAL E SEUS ANEXOS
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Desto feito, consto nos outos, Ofício n' 38/2020 - DIRAD/SEMED.

.iustificotivo, soliciloçôo de despeso, despocho do Secretorio Municipol de
Educoçõo poro que o seior competenle providencie o pesquiso de preço e
informe o exisiêncio de recursos orçomenlórios, cotoçõo de preços com
fornecedores locois, mopo de coloçõo de preços, resumo de coloçõo de
preços, despocho do deportomenlo de contobilidode informondo o doloçõo
orçomenlório disponível poro olender os demondos, decloroçôo de odequoçôo
orçomenlório e finonceiro, Portorio cAB/PMl n" @31 l2O2O, outorizoçõo de
oberturo de processo licitolório; ouluoçôo do processo licitolório, despocho de
encominhomento dos outos ô ossessorio jurídico poro onólise e porecer, minulo
do edilol e onexos, bem como, minuto do conlrolo.

É o relotório sucinto.

ruNDAr\ ENTAÇÃO

lniciolmenie, cumpre destocor que compete o esso procurodorio,
único e exclusivomente, prestor consultorio, sendo esle porecer meromente
opinotivo, sob o prismo eslrilomenle juríCico, nõo lhe cobendo odentror em
ospeclos reloiivos o conveniêncio e oporiunidode do prólico dos otos
odminisholivos, gue esiôo reservodos à esfero discricionório do odminiskodor
público legolmente competenie, tompouco exominor queslões de nolure7o.
eminentemãnte lécnico, odministrotivo e/ou finonceiro -- - - -f- 
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ESTADO DO PARA
Prefeiluro Municipol de ltoiÍubo

No coso em telo. o onólise do presente porecer é
porômetros determinodos pelo Lei n' 8.666/93, pelo Lei n' \0.520/02,
10.02412019 e pelos disposições do LC 123106 e suos olteroçôes.

reslrito oos
Decreto no

O pregôo consiste em modolidode de liciloçõo instiluído pelo Lei n'
10.52012002, poro o oquisiçôo de bens e serviços comuns no ômbito do Uniôo,
Eslodos, Distrilo Federol e Municípios. Nos lermos do porógrofo único do orl. l'do
referido diplomo legol, sõo considerodos bens e serviços comuns oqueles cujos
podrões de desempenho e quolidode possom ser objelivomenle definidos pelo
ediiol, por meio de especificoções usuois no mercodo.

O Decrelo n" 10.024/2019 veio regulomenior o pregõo, no formo
eletrônico, vejo o que dispÕe o legisloçõo no seu ort. lo:

"Art. l' Eslê Decreio regulomento o
liciloçõo, no modolidode de pregÕo, no
formo elelrônico, poro o oquisiçõo de bens
e o conlroloçõo de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de engenhorio,
e dispõe sobre o uso do dispenso eletrônico,
no ômbito do odministroçõo público federol.
§ lo A ulilizoçõo do modolidode de pregôo.
no formo eletrônico. pelos órgõos do
odminislroçôo público federol direto, pelos
outorquios, pelos fundoções e pelos fundos
especiois é obrigolório.
§ 2 As empresos públicos, os sociedodes de
economio mislo e suos subsidiórios, nos
Íermos do regulomento interno de que lroio
o ort. 40 do Lei no 13.303, de 30 de junho de
201ó, poderôo odolor, no que couber, os
disposições desie Decrelo. inclusive o
disposlo no Copítulo XVll, observodos os
limiÍes de que irolo o orl.29 do referido Lei.
§3' Poro o oquisiçôo de bens e o
controloçôo de serviços comuns pelos entes
federolivos, com o ulilizoçôo de recursos do
Uniõo deconentes de Íronsferêncios
volunlórios, tois como convênios e controtos
de reposse, o ulilizoçõo de pregôo no formo \
eletrônico, ou do dispenso elekônico seró \,_
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ESTADO DO PARA
Prefeiluro Municipol de ltoiÍubo

obrigolório, exceto nos cosos em que o lei
ou o regulomentoÇôo específico que
dispuser sobre o modolidode de
lronsferêncio discipline de formo diverso os

controtoções com os recursos de reposse.

§ 4" Seró odmitido, excepcionolmenie,
medionle prévio iustificotivo do outoridode
competenie, o utilizoçÕo do formo de
pregôo presenciol nos licitoções de que
holo o copul ou o nÔo odoçôo do sistemo
de dispenso eletrônico. desde que fique
comprovodo o inviobilidode lécnico ou o
desvontogem poro o odministroçõo no
reolizoçõo do formo eletrônico".

o novo regulomenlo tornou o utilizoçõo do pregôo elelrônico
obrigoÍório, e nôo mois preÍerenciol. A odoÇõo do formo presenciol somenle seró
cobível conforme §3o e §4o do ortigo ocimo referido.

Os requisitos o serem observodos no fose preporolório do licitoçôo
forom esiobelecidos no orf. 3o do Lei n" 10.520/2002, que ossim dispõe:

Rodovio Íronsomozônico c/ Ruo Décimo, s/n, Anexo oo Ginósio Municipor - Bero visto - cEp: ó8.r
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"Art. 3' A fose preporolório do pregõo
observoró o seguinte:
l- A outoridode competenle .iustificoró o
necessidode de coniroloçõo e def iniró o
objeto do certome, os exigêncios de
hobiliioçõo, os critérios de oceitoçôo dos
propostos, os sonções por inodimplemento e
os clóusulos do controto, inclusive com
fixoçõo dos prozos poro fornecimenlo;
ll- A definiçõo do objeto deveró ser preciso,
suficienle e cloro, vedodos especificoções
que, por excessivos, irrelevontes ou
desnecessórios, limitem o compeliçõo;
lll- Dos oulos do procedimento constorõo o
.iustificolivo dos definiçôes referidos no inciso
I deste orligo e os indispensóveis elementos
técnicos sobre os quois estiverom opoiodos,
bem como o orÇomento, eloborodo palo-..
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Prefeiluro MuniciPol de ltoilubo

órgõo ou enlidode promotoro do licitoçõo,
dos bens ou serviços o serem licitodos; e
lV- A outoridode compelenle designoró,
denire os servidores do órgôo ou entidode
promotoro do licitoçôo, o pregoeiro e
respectivo equipe de opoio, cuio otribuiçôo
inclui, dentre outros, o recebimento dos
propostos e lonces, o onólise de suo

oceitobilidode e suo clossificoçôo, bem
como o hobilitoçôo e o odjudicoçõo do
objelo do ceriome oo licitonte vencedor;

§ I " A equipe de opoio deveró ser integrodo
em suo moiorio por servidores ocupontes de
corgos efetivo ou emprego do
odministroÇõo, preferenciolmenie
pertencentes oo quodro permonente do
órgôo ou entidode promoloro do evento".

Nesse posso, - Decreto n" 10.024/2019 - que, no ômbito do Uniõo
regulomenlo o modolidode licilolório Pregõo, no formo eletrônico, lombém koço
diretrizes do modolidode licitolório, e reilero o necessidode de estobelecer
delerminodos critérios que 1erôo reflexos jurídicos imediolos no formotoÇõo do
editol, com destoque poro o normo do seu orl. 8":

"Art. 8o O processo relolivo oo pregôo, no
formo eletrônico, seró instruído com os
seguinles documentos, no mínimo:
I - esiudo técnico preliminor, quondo
necessório;
Il - lermo de referêncio;

lll - plonilho estimoiivo de despeso;
lV - previsõo dos recursos orçomentórios
necessórios. com o indicoçôo dos rubricos,
excelo no hipótese de pregôo poro regislro
de preços;
V - outorizoçõo de oberturo do liciloçÕo;
Vl - designoÇÕo do pregoeiro e do equipe
de opoio;
Vll - editol e respeclivos onexos;
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REPÚBtiCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ
Prefeiluro Municipol de lloitubo

Rodovio Tronsomozônico c/ Ruo Décimo, s/n, Anêxo oo Ginósio Municipot _ Belo Vislo _ CEp: ó8.1ITAITUBA-PA

Vlll - minuto do lermo do controlo, ou
instrumenio equivolenle, ou minuto do oto
de registro de preços, conforme o coso;
lX - porecer jurídico;
X - documentoçõo exigido e opresenlodo
poro o hobilitoçõo;
Xl- proposto de preços do licitonte;
Xll - oto do sessôo público, que conleró os
seguintes registros, enlre oulros:
o) os licitonles porticipontes;
b) os propostos opresenlodos;
c) os ovisos, os esclorecimenlos e os
impugnoçôes;
d) os lonces oferlodos, no ordem de
clossificoçõo;
e) o suspensôo e o reinício do sessõo, se for o
co50;
f) o oceitobilidode do proposto de preço; g)
o hobililoçÕo;
h) o decisõo sobre o soneomenio de enos
ou folhos no proposlo ou no documenloçõo;
i) os recursos interposlos, os respectivos
onólises e os decisões; e
j) o resuliodo do licitoÇôo;
Xlll - comprovonles dos publicoçôes:
o) do oviso do ediiol;
b) do exiroio do controlo; e
c) dos demois oios cujo publicidode sejo
exigido; e
XIV - oto de homologoçôo.
§ I " A instruçõo do processo licitoiório
poderó ser reolizodo por meio de sistemo
elelrônico, de modo que os olos e os
documenlos de que trolo este orfigo,
constonies dos orquivos e registros digitois,
serôo vólidos poro lodos os efeitos legois,
inclusive poro comprovoçôo e prestoçôo de
contos.
§ 2" A olo do sessõo público seró
disponibilizodo no inlernel imediolomente
opós o seu encenomento, poro ocesso livre\
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ESTADO DO PARA
Prefeituro Municipol de ltoitubo

Ademois, no plonejomenio do pregõo, no formo elelrônico, nos termos
do ort. l4 do Decreto n" 10.024/2019, deve ser observodo o seguinie:

"Arl. 14. (...)
| - eloboroçôo do estudo técnico preliminor
e do lermo de referêncio;
ll - oprovoÇôo do estudo iécnico preliminor
e do termo de referêncio pelo outoridode
compelenle ou quêm eslo delegor;
lll - eloboroÇôo do editol, que eslobeleceró
os crilérios de julgomento e oceitoçôo dos
proposlos, modo de disputo e, quondo
necessório, o intervolo mínimo de diferenço
de volores ou de percenluois entre os lonces,
que incidiró tonto em reloçõo oos lonces
inlermediórios, quonlo em reloçõo oo lonce
que cobrir o melhor oferto;
lV - definiçõo dos exigêncios de hobilitoçôo,
dos sonções oplicóveis, dos prozos e dos
condiÇôes que, pelos suos porticuloridodes,
sejom considerodos relevontes poro o
celebroçõo e execuçõo do controto e o
otendimento dos necessidodes do
odministroÇõo público;
V- designoçôo do pregoeiro e de suo equipe
de opoio".

Anolisondo os oulos do processo, verifico-se: designoçõo do pregoeiro
e equipe de opoio; eloboroçôo do lermo de referêncio; juslificotivo do
necessidode do conÍrotoçõo; eloboroçôo do editol; definiçõo dos exigêncios de
hobililoçôo e sonÇões oplicóveis.

O olo convocotório troz o objelo que se pretende odquirir com opresente certome. discriminondo nos onexos os corocteísticos e quontifícoçõo,
ou sejo. é objetivomenle definido.

O processo possui em seu conleúdo coloçõo de preços, que permite omensuroçôo do estimotivo de preço e do volor do despeso o ser controtodo.

[ifli;,i-rrl.^"."rônico c/ Ruq Dócjmo, s/n, Anexo oo Ginósio Municipot - Beto Visto _ CEp: 68.180000
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Prefeiluro Municipoi de lloilubo

As especificidodes deconentes do Lei Complementor no 123/2ffi6
olterodo posteriormente pelos Leis Complementores n' 147/2O14 e n" 155/201ó,
sõo observodos pelo minuto do edilol,

No lnsirumenÍo convocotório o criiério de julgomento uiilizodo é o de
menor preço por item. A escolho olende oo que deiermino o inciso X, do orl. 4o

do Lei no 10.520/2000 e o inciso V do Artigo 8o do Decreto n" 3.555/2000, com
redoçõo semelhonte, vejomos: "poro julgomento e clossificoçõo dos propostos,
seró odotodo o critério de menor preÇo, observodos os prozos móximos poro
fornecimenio, os especificoçôes técnicos e porômelros mínimos de desempenho
e quolidode definidos no edilol".

O Decreto n" 10.024/2019, em seu orl.7" lombém dispõe que o menor
preço é um dos critérios de .lulgomento empregodos no seleçõo do proposto
mois vontojoso poro o Adminisiroçôo.

O requisilo ocimo se enconlro oponlodo no preômbulo do minulo
edilol, conforme tombém delermino o ort. 40, inc. Vll do Lei n" 8.óóól1993.

Vole ressoltor que os disposiçôes do Lei no 8.6óó193 deverõo ser
oplicodos subsidioriomenle, por forço do disposio no orl. 9o do Lei no 1O.S2O|O2:
"Aplicom-se subsidioriomenie, poro o modolidode de pregôo, os normos do Lei n"
8.óóó, de 2l de junho de 1993".

Do onólise dos elementos obordodos no minulo do ediÍol e suo
concordôncio com os imposições do ort. 40 do Lei de Licitoções, consloto-se que
foi eloborodo em hormonio oos ditomes dos ortigos 27 à 3r:bem como o orr. io,
do Lei- n" 8.ó66/93, que permitem, formolmente que estejo oplo o produçôo doi
seus efeilos.

No que concerne o minuto do controio, esto deve seguir os regrosprevisios pelo orr. 55 do Lei n'g.ó66/93. o Anexo il, do edilor .. onãrire, pr"rã ài
clóusulos controruois rerocionodos no corpo do minulo do seguinte torrà, àoÉtovigêncio; preço; dotoçôo. orçomenÍório; pogomenlo; req-.uste e ofterofàeienlrego e recebimento do objeto; fiscolizoção, obrigoções O" ."ntràttOã;
obrigoÇões do controtonte; sonções odministioiivos; resciiõo; vedoçôes, cososomissos, foro.

Desto formo. entendemos que o minuto do controlo vinculodo ooinstrumenlo convocolório opresenrondo, observo os iequisitos ,inirã, ãriõiool

lffi;,i-rrlo*orno.Unico 
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pelo orl. 55 do Lei de Licitoçôes. tendo em vislo que coniém todos os clóusulos
pertinentes o esio controioçõo.

O processo esló numerodo, ossinodo e ouluodo, conforme estobelece
o ort. 38 do Lei n" 8.óóó193.

Portonto, opós o onólise do documentoçõo opresentodo verificomos
que oté o presente oto, o processo encontro-se otendendo os exigêncios legois.

coNcrusÃo

Dionie do exposto, evidenciodo que o Comissôo de Pregõo Eletrônico
procedeu oié o momento, em todos os olos inerenles oo procedimento licitotório.
com obsolulo submissõo oos ditomes legois norleodores do motério, oteslomos o
reguloridode juídicoJormol do procedimento.

Ressolte-se, oindo, que os critérios e o onólise de mérito (oportunidode
e conveniêncío do pedido), nôo se incluem no ômbito de onólise deste
Procurodor, molivo pelo quol o presente porecer opinoÍivo, cinge-se
exclusivomente oos conlornos jurídicos formois do coso em comenio, os
elemenÍos técnicos pertinentes oo certome, deveró ser verificodo pelos setores
responsóveis e outoridodes compelentes do prefeituro Municipol de lioitubo.

É o porecer, solvo melhor juízo.

Itoitubo - PA, 02 de dezembro de 2020.
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