
REPÚBLICA FEDERA]IVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
Prefeituro Municipol de lloitubo

Iroto-se de consulto encominhodo pelo Pregoeiro do Município de
Itoilubo - PA, que requer onólise ocerco do reguloridode jurídico-formol do
Pregõo Elelrônico no 038/2020 - PE, visondo o oquisiçôo de peços poro

monutençôo conelivo e reporos de bebedouros, freezers. bombo d'óguo (poços

orÍesionos e omozônicos), liquidificodores e fogões poro suprir os necessidodes do
Fundo Municipol de Educoçôo, conforme especiÍicoções do Termo de Referêncio

- Anexo I do Editol.

Desto feito, consto nos outos, Ofício n" 3012020 - DIRAD/SEMED,

justificotivo, solicitoçõo de despeso, despocho do Secretório Municipol de
Éducoçôo poro que o setor competente providencie o pesquiso de preço e

informe o existêncio de recursos orçomentórios, cotoçÕo de preços com
fornecedores Iocois, mopo de cotoçÕo de preços, despocho do deportomento
de contobilidode informondo o dotoçõo orÇomentório disponível poro otender

os demondos, decloroçôo de odequoçôo orçomentório e finonceiro, Portorio

GAB/PMI n" oo31 l2o2o, ouiorizoçÔo de oberturo de processo licitotório; outuoçôo
do processo licitotório, despocho de encominhomento dos oulos à ossessorio

1urídico poro onolise e porecer, minuto do edilol e onexos, bem como' minuto do
controto.

É o relolório sucinto.

FUNDAMENIAÇÃO

lniciolmente, cumpre destocor que compeie o esso Procurodorio.
único e exclusivomente, prestor consullorio. sendo esle Porecer meromente

oprnotivo, sob o prismo estriÍomente iurídico, nõo lhe cobendo odeniror em

ospectos relolivos o conveniêncio e oportunidode do PróÍico dos oi

odm inistrotivos, que estÔo reservodos Ô esfero discricionório do odministrod
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lll- Dos outos do procedimento conslorÕo o
justificotivo dos definições referidos no inciso

i desle ortigo e os indispensóveis elementos
técnicos sobre os quois esliverom opoiodos'
bem como o orçomento. eloborodo pelo

órgõo ou enÍidode promoloro do licitoçõo'

dos bens ou serviços o serem licitodos; e
IV- A ouloridode competente designoró'

dentre os servidores do órgôo ou entldode
oromotoro do liciloçôo o pregoerro e
iespectivo equipe de opoio, cujo oÍribuiçoo
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Nesse posso, - Decreto n" lO'O24/2019 - que' no ômbito do Uniôo

reoulomento o modotidooeíJtátãrio pregao' no formo eletrÔnico' tombém troço

:::#;, Hi"àããruãJ"-riciioiório, e ie*ero o necessidode de estobelecer

deierminodos crilérios qu"'iãião ,"ir.ios iurídicos imediotos no Íormotoçõo do

êdilol, com destoque poro o normo do seu ort' 8o:

"Art. 80 O processo relotivo oo pregôo' no

formo elekônico, seró insiruído com os

seguintes documentos, no mínimo:

i i estuoo técnico preliminor' quondo

necessório;
ll - termo de referêncio;
lll - plonllho esiimolivo de despeso;
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ntórios
bricos,
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Prefeiluro Municipol de ltoilubo

excelo no hipótese de pregõo poro regislro
de preÇos;
V - oulorizoçõo de oberluro do licitoçôo;
Vl - designoçôo do pregoeiro e do equipe
de opoio;
Vll - editol e respeciivos onexos;
Vlll - minuio do termo do coniroto, ou
instrumenÍo equivolente. ou minuto do oto
de registro de preços, conforme o coso;
lX - porecer jurídico;
X - documentoçôo exigido e opresentodo
poro o hobililoçôo;
Xl- proposlo de preços do licilon'te;
Xll - oÍo do sessôo público, que conteró os
seguinies regisiros, enlre outros:
o) os licitontes porticipontes;
b) os propostos opresentodos;
c) os ovisos, os esclorecimenlos e os
impugnoções;
d) os lonces ofertodos, no ordem de
clossificoçôo;
e) o suspensôo e o reinício do sessôo, se for o
coso;
f) o oceiiobilidode do proposlo de preço; g)

o hobililoçõo;
h) o decisõo sobre o soneomento de enos
ou folhos no proposto ou no documentoçõo;
i) os recursos interpostos, os respectivos
onólises e os decisôes; e
j) o resultodo do licitoçõo;
Xlll - comprovontes dos publicoções:
o) do oviso do edilol;
b) do exiroto do controlo; e
c) dos demois otos cuio publicidode sejo

exigido; e
XIV - oto de homologoçÔo.
§ 1" A instruçõo do processo licitoiório
poderó ser reolizodo por melo de sislemo

eletrônico, de modo
documentos de que

que os otos e os

troto este orligo,
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ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de lloitubo

constonles dos orquivos e registros digiiois'

;;r#;àli;* poro' lodos-os eteitos lesois'
:r-àLti". poro comprovoçõo e prestoçõo de
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ôã; ;;;;;enomento' Poro ocesso livre"'

Ademois, no ploneiomento do pregõo' no formo eleÍônico' nos termos

do ort. I 4 do Decreto n' to 'olálnog ' deve sei observodo o seguinle:

"Art. 14. (...)

r -'"rooo'r.àbao do estudo lécnico preliminor

e do termo de referêncio:
í;;;;;;çô" do estudo técnico Preliminor
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;;#;i;: Àoão' o" disPuto e' .9'"n9:
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il;;;"d,ó*t, quonto em reloÇõo oo lonce

que cobrir o melhor ofe-rto;

ü*- J"tlnlçao dos exigêncios de hobilitoçôo'

;.; il;ã;; ápii'a'ái'' dos Prozos e dos

Iã"aitããi ã'", pelos suos porÍiculoridodes'

r"JãÃ'-.á"iroeÍodos Íelevontes poro o
tãÉüt"iao e execuçôo do controto e o

ãià""ãi.'..t" dos necessidodes do

odminislroçôo PÚblico;
üIoàtiônoêa" do pregoeiro e de suo equtpe

de opoio".

Anolisondo os outos do processo' verific

"quip.^oã"ãpJiá;- 
etoooroçao do termo d

o-se: designoÇõo do Pregoeiro
J 

-t.t"t"rr-.io' justificotivos do
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REPUBLICA FEDÊRATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefei'luro Municipol de ltoitubo

necessidode do controtoçôo; eloboroçõo do editol; deÍiniçÕo dos exigêncios de
hobiliioçõo e sonções oplicóveis.

O oto convocolório iroz o objeto que se prelende odquirir com o
presente certome. discriminondo nos onexos os corocterísticos e quonlificoçõo,
ou sejo, estó objetivomenle definido.

O processo possui em seu conleúdo cotoÇôo de preços, que permite o
mensuroçÕo do estimotivo de preÇo e do volor do despeso o ser conlrolodo.

As especificidodes deconenies do Lei Complementor n" 123/2006
olterodo posteriormente pelos Leis Complementores no 141/2014 e n. 155/201ó,
sõo observodos pelo minulo do editol,

No lnstrumento convocotório o critério de julgomento utilizodo é o de
menor preço por item. A escolho oiende oo que determino o inciso X. do orl. 4o
do Lei no 10. 520/2000 e o inciso V do Artigo 8o do Decrelo no 3.55S/2OOO, com
redoçõo semelhonte, vejomos: "poro julgomento e clossificoçôo dos propostos.
seró odotodo o cdtério de menor preÇo, observodos os prozos móximos poro
fornecimenlo. os especificoÇões lécnicos e porômetros mínimos de desempenho
e quolidode definidos no editol".

O Decreto n' 10.024/2019, em seu ort.7" iombém dispõe que o menor
preço é um dos critérios de julgomento empregodos no seleçõo do proposto
mois vonlojoso poro o Administroçôo.

O requisilo ocimo se encontro opontodo no preômbulo do minulo
edilol, conforme lombém delermino o orl. 40, inc. Vll do Lei n" 8.óóól1993.

Vole ressollor que os disposições do Lei n' 8.6ó6193 deverôo ser
oplicodos subsidioriomenie, por forço do disposto no orl.9o do Lei no 10.520/02i
"Aplicom-se subsidioriomente, poro o modolidode de pregõo, os normos do Lei n'
8.óóó, de 2l de junho de 1993".

Do onólise dos elementos obordodos no minulo do edilol e suo
concordôncio com os imposiÇÕes do ort. 40 do Lei de Liciioções, constoio-se que
foi eloborodo em hormonio oos ditomes dos ortigos 27 à 31 , bem como o ort. 40,
do Lei n' 8.6óó/93, que permitem, formolmente que eslejo oplo o produçõo dos
seus efeitos.
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No que concerne o minuto do controlo' esto deve seguir os regros

previstos pelo orl. 55 do Le.i ;";';à/93' O Anexo ll' do ediiol em onólise' prevê os

cróusulos conkoruois ,.,o.,onãálíoiorpo do minuto do seguinre formo: objero

vigêncio; preço; dotoçÕ- ;õ;";tótià;- pog-orntnto; reoiusle e olteroÇões'

entreso e recebimenlo d"";;i";' fi;;tJiiqçt:l obrisoçôes do controtodo;

obrigoçôes do controtontái;ü;;; odministiotivos; rescisôo; vedoções' cosos

omissos, Íoro.

Desio formo, enlendemos que o minulo do controto vinculodo oo

lnstrumento convocotório àÉi"'àntonoo' observo os requisitos mínimos exigidos

pero ort. 55 do Lei oe LicirJãà-es, i.noo.. visÍo que conrém todos os cróusulos

pertinenles o esto controloÇõo'

Portonlo, opos o onólise do documentoçôo ooreseniodo verificomos

que olé o presenle o,o, o p'JJ"J*o"tãtt oteÁdendo os exigêncios legois'

coNctusÃo

Dionte do exposto' evidenciodo que o ComissÕo de PregÕo Elekônico

orocedeu oté o momento,;;i;ã;; ;t;ios inerenies oo procedimento licitotório'

com obsoluto submissÔo ti* àiãàtlltóois norteodores do motério' otestomos o

tórrã[iàá" jurídico-formol do procedimento'

Ressolte-se, oindo' que os crilérios e o onólise de mérilo (oportunidode

e conveniêncio oo ptJJoi-- naá tt incluem no ômbito de onólise desie

procurodor, motivo peÜ iuoi o presenle . porecer opinolivo, cinge-se

exclusivomente oo, ton'"o"t'âI"lu.áitãi-lot,.nois do coso em comenio' os

elementos técnicos pumnullití oã tàttàrn"' dev.ero ser verificodo pelos setores

responsóveis e outoriaooef c;;t1;;;& Prefeituro Municipol de ltoiiubo'
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É o porecer, solvo melhor ju

o - PA, 20 de novembro de 2020

AIEMIST KHIÉS A. DE SA

PROCURADOR JU UNICIPAL
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