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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIT

ESTADO DO PARA

Prefeiluro MuniciPol de ltoilubo

PARECER JUR Dtco/2020/DlcoM

nÔntco No - oo5/2020 - PEPREG O EIEI

PROCESSO ADMINISTRAÍ rvo N" 041/2020.

NIO, PNNN SUPRIR ASPARA LABORATDE MATERIAISoBJEIO - AAU§|ÇÃo
ó ruuNtctpRl DÊ sAúDE.NECESSIDADES DO FUND

OSEXNSE UE SD AT LD EoN IUDE MAXE MTN oSAS U

Troio-se de consulto encominhodo pelo Preooeiro do Município de

ItoiÍubo - PA, que |."qr., l.ir-i"- ãt"|.to do reguloriãode iurídico{ormol do

;;õil eletôniéo n' óoslzozo - PE, visondo o oquisiçôo de moteriois.poro

loboroÍório, poro suprir os nãLestiOoOes do Fundo Municipol de SoÚde' conforme

õãoi[oiá"t do Tãrmo de ReÍerêncio - Anexo I do Editol'

Desto fêlto, consto nos oulos' Memo'/SEMSA n' 22O|2O2O' justificotivo

do s..ãiario r.l'unictfàr de Soúde, solicitoçõo oe {e_s9919,

ofÍc|o/PROPLAN/SEMSA.;" oos-tiOzO' Memo'/PMl/SEMSA/LMl no 1712020'

revogoçõo de medldo couietoi - ióru/PA' despocho do Secretório Municipol de

Soúde poro que o setor .oÃp"t"nL providencie o pesquiso dt ?:ç^"^itl:j1:
o exisÍêncio de recursos orçomentórios' coloÇõo de preços com vorlos

fornecedores, despocho oo áãóãtr"*unto de contobilidode informondo o

ü;,Jiiã *;;Ãã.iá,i" d'tpt"í';i poro olender o demondo' decloroçÕo de

odequoÇôo or.ço.un,onJ 
-" 

Jinànttlr.o' Portorio GAB/PMI n" 0031 /2020'

outorizoçõo de oberltrro oã piottttã ttitotório; outuoçõo do processo licitotório-

despocho de encominhoÃàni" á", outos à ossessorio iurídico poro onólise e

pãiã."t, .i"rt. do editol e onexÔs' bem como' minuto do controto'

É o relotório sucinto.

FUNDAMENIAÇÃO

lniciolmente, curnPr
exclusivomente, Pres

e destocor que compeÍe o esso Procurodorio,
lcr consu torio, sendo esie porecer meromente

unrco e
opinotivo. sob o Prismo eslriiomente iurídico, nôo lhe cobendo odenlror em

ospeclos relotivos o conveniêncio e oPortunidode do prólico dos olos

odministrotivos, que eslõo reservodos à esÍero discricionório do odministr

púb !co legolmente ccrnpetente, tompouco exomlno r queslões de noi

emtnentemenle técnico. odministrotivo e/ou finoncetro'
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No coso em telo, o onólise do presente porecer é restrilo oos
porômetros delerminodos pelo Lei n" 8.6ó6/93, pelo Lei n' 10.52Q102, Decrelo no

10.02412019, pelos disposições do LC 123106 e suos olteroções, bem como pelo
lnslruçôo Normolivo 00312020 - ÍCM/PA, que desloco o impedimento do
reolizoçõo de pregões presenciois nesse período de pondemio de Covid-l9.

O pregôo consiste em modolidode de licitoçôo instiluído pelo Lei n'
1O.520|2OO2, poro o oquisiçõo de bens e serviços comuns no Ômbiio do UniÕo,

Eslodos, Distriio Federol e lvlr:nicípios. Nos lermos do porógrofo Único do ort. lo do
referido diplomo legol, sõo considerocios b'ens e serviços comuns oqueles cujos
podrões de desempenho e qtrolidode possom ser objetivomente definidos pelo
edilol, por meio de espêcificoÇões usuois no mercodo.

O Decreto n" 1O.O2412O19 veio regulomenior o pregôo, no formo
eleirônico, vejo o que Cispõe o legisloçõo no seu ort. lo:

"Art, l" Esle Decreto regulomento o
licitoçôo, no modolidode de pregõo. no
formo elelrônico, poro o oquisiçõo de bens
e o conlroloçôo de seruiÇos comuns,
incluídos os serviços comuns de engenhorio,
e dispõe sobre o uso do dispenso eielrônico,
no ômbito do odministroçÕo pÚblíco federol.

§ 1'A utilizoçõo do modolidode de pregôo,
no formo eletrônico, pelos órgôos do
odministroçôo pÚblico federol direto, pelos

outorquios, pelos fundoções e pelos fundos
especiois é obrigoiório.
§ 2" As empresos pÚblicos, os sociedodes de
economio misto e suos subsidiórios. nos

lermos do regulomento interno de que lrolo
o ort. 40 do Lei n' 13.303, de 30 de iunho de
2Oló, poderõo odotor, no que couber, os

disposiçôes desle Decreto, inclusive o
disposlo no Copítulo XVll, observodos os

limiles de que trolo o or1.29 do referido Lei.

§3" Poro o oquisiçõo de bens e o
controloçõo de serviços comuns pelos entes
federotivos, com o utilizoçõo de recursos do
Uniôo deconentes de tronsferê
voluntórios, lois como convênios e conlr
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de reoosse, o utilizoçôo de pregôo no formo
eletrônico, ou do dispenso elelrônico seró
obrigolório, exceto nos cosos em que o lei
ou o regulomentoçõo específico que
dispuser sobre o modolidode de
tronsferêncio discipline de formo diverso os
controtoções com os recursos de reposse.

§4" Seró odmitido, excepcionolmente,
mediorte prévio justificotivo do outoridode
competenÍe, o utilizoçôo do formo de
pregôo presenciol nos liciloções de que
lrolo o copul ou o nõo odoçôo do sisiemo
de dispenso eletrônico, desde que fique
comprovodo o inviobilidode técnico ou o
desvontogem poro o odminislroçÕo no
reolizoçôo do formo eletrônico".

Os requisilos o serem observ<rdos no fose preporotório do liciloçõo
forom eslobelecidos no ort.3o do Lei n" 10.520/2002, que ossim dispõe:

O novo regulomento tornou o utilizoçõo do pregôo eletrônico
obrigofório, e nõo mois preferenciol. A odoÇôo do formo presenciol somente seró
cobível conforme §3' e §4" do ortigo ocimo referido.

"Art. 3o A fose preporotório do pregõo
observoró o seguinte:
l- A ouloridode competente justificoró o
necessidode de conlrotoçõo e definiró o
objetc do certome, os exigêncios de
hobilitoçõo, os criiérios de oceitoçõo dos
proposios, os sonçôes por inodimplemenio e
os clóusulos do coniroto, inclusive com
fixoçõo dos prozos poro fornecimento;
ll- A definiçõo do objeto deveró ser preciso.
suficienie e cloro, vedodos especificoçôes
que, por excessivos, inelevontes ou
desnecessórios, limilem o compeliçõo;
lll- Dos oulos do procedimento constorõo o
justificotivo dos definições referidos no incisB
I deste ortigo e os indispensóveis elemenf\

\ I ---\ \.
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técniccs sobre os quois esiiverom opoiodos,
bern como o orçomento, eloborodo pelo
órgõc ou enlidode promotoro do liciioçõo,
dos bens ou serviços o serem licitodos; e
lV- A outoridode compelente designoró,
denlre os servidores do órgõo ou entidode
promotoro do licitoçõo, o pregoeiro e
respe ctivo equipe de opoio, cujo otribuiçôo
incl;i, denlre oulros, o recebimenlo dos
proocslos e lonces. o onólise de suo
cceilobilidode e suo clossificoçôo, bem
como o hobilitoçõo e o odjudicoçôo do
objeio do cerlome oo licitonte vencedor;
§ 1" A equipe de opoio deveró ser íntegrodo
em suo moiorio por servidores ocuponles de
corEos efelivo ou emprego do
cCnrinislroçÕo, preferenciolmente
pertencentes oo quodro permonenle do
órgÕo ou enlidode promotoro do evento".

Nesse posso, o Decrelo n" 10.02412019 que no ômbilo do Uniôo
regulomenlo o modolidode licitotório Pregõo, no formo elelrônico, tombém troço
direkizes do modolidode liciioiório, e r-^ilero o necessidode de eslobelecer
determinodos crilérios que lerõo reflexos jurídicos imediotos no formotoçôo do
editol, com desioque poro o normo do seu orl. 8o:

"Arl. 8' O processo relotivo oo pregôo, no
formo elekônico, seró instruído com os
seguintes documentos, no mínimo:
I - estudo iécnico preliminor, quondo
necessório;
ll - termo de reÍerêncio;

lll - plonilho estimotivo de despeso;
lV - previsõo dos recursos orçomentórios
necessórios, com o indicoçôo dos rubricos,
excelo no hipólese de pregôo poro registro
de preÇos;
'/ - o,,t,cÍizoÇôo de oberturo do licitoçõo;\
Vl - CesignoÇôo do pregoeiro e do eqÜ(g\--..r
deopoio; V\)
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Vti -i:litol e respeclivos onexos;
Vlll - minuto do termo do controlo, ou
insrrL.,rnento equivolenie, ou minuto do oto
de regislro de preços, conforme o coso;
lX - porecer jurídico;
X - documenloçõo exigido e opresentodo
poro o hobililoçôo;
Xr- r ".: posto de preços do licitonte;
Xll - olo do sessõo público, que conieró os

se5ririn+es regisÍros, enire oulros:
o) os licitontes porticipontes;
b) os proposlos opresenlodos;
c) cs ovisos, os esclorecimentos e os
impugnoções;
d) os lonces ofertodos, no ordem de
clossificoçõo;
e) r:r suspensôo e o reinício do sessõo, se for o
co5();
f) o oceitobilidode do proposlo de preço; g)
o hobilitoçõo;
h) o decisõo sobre o soneomento de enos
cu fc,lhos no proposto ou no documenloÇõo;
i) os recursos inlerposlos, os respeciivos
ona'lises e os decisões; e
j) o resultodo do licitoçôo;
Xlll - comprovontes dos publicoções:
o) do oviso do editol;
b) do extroto do controto; e
c) clos demois olos cujo publicidode seio
exigido; e
Xlt/ - r]lo de homologoçõo.
§ I " A instruçõo do processo licitotório
poderó ser reolizodo por meio de sislemo
elekônico. de modo que os otos e os
documenlos de que lroto esÍe ortigo,
constontes dos orquivos e registros digitois,
serõo vólidos poro lodos os efeitos legê§,
inclu.ive poro comprovoçõo e presloçõd dêÇ\cortos. \f-\-'
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§ l' A oto do sessôo pÚblico seÍó
clisporribilizodo no inlerneÍ imediolomenle
opt:s .-. seu encenomenlo, poro ocesso livre".

Ademois, no plonejomenlo do pregõo, no formo elelrônico, nos termos
do ort. 1 4 do Decreto n" 1A.024/2019, deve ser observodo o seguinte:

"Ari l4. (...)
| - elcrrloroçôo do estudo técnico preliminor
ê d() iermo de referêncio;
ll - oprovoÇôo do estudo técnico preliminor
e do termo de referêncio pelo outoridode
c,lnnpelenle ou quem esto delegor;
lll - eloboroÇôo do editol, que estobeleceíó
os critérios de julgomento e oceiÍoçõo dos
prcoo:tos, modo de disputo ê, quondo
nece:;sário, o iniervolo mínimo de diferenço
de volores ou de percenluois entre os lonces,
que incidiró tonlo em reloçÕo oos lonces
intermediórios, quonlo em reloçõo oo lonce
que cobrir o melhor oferto;
IV - clcfiniçôo dos exigêncios de hobililoçõo,
Ccs :rnções oplicóveis, dos prozos e dos
co'rCi;ões que, pelos suos porticuloridodes,
sejom considerodos relevonles poro o
celebroçõo e execuçõo do controto e o
olendimento dos necessidodes do
cdminiskoçôo público;
V- designoçÕo do pregoeiro e de suo equipe
c: ccoio".

Anolisondo os outos do processc, verifico-se: designoçõo do pregoeiro
e equipe de opoio; eloboroçõo do termo de referêncio; justificotivo do
necessidode do conlrotoçôo; eloboroçõo do editol; definiçõo dos exigêncios de
hobilitoçõo e sonçôes oplicóveis.

O olo convocolório troz o obielo que se pretende odquiÍir com
presenle certome, discriminondo nos on--xos os corocterísticos e quonlificoç
que se odequom o condiçõo de bens corxuns, ou sejo, é objelivomente defin
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w
O processo possui em seu <-r:'tÍeÚdo o relotório de coloçõo, que

permite o mensuroçõo do estimoiivo de preÇo e do volor do dêspeso o ser

controtodo.

As especificidodes deconen'ies do Lei Complementor n' 12312006

ollerodo posteriormenie pelos Leis complementores n" 14712014 e n' 155/201ó.

sõo observodos pelo minuto do edilol,

No lnstrumento convocotóric c crilério de iulgomenlo ulilizodo é o de

menorpreÇoporitem.Aescolhooten.JeÕoquedeterminooincisoX,doort.4.
do Lei no 1o. 52ol2wo e o inciso V do Arligo 8o do Decreto n" 3.555/2000, com

redoçôo semelhonte, vejomos: "poro juigomento e clossificoçôo dos proposlos,

seró âdotodo o critério c1e menor preçc, observodos os prozos móximos poro

fornecimento, os especificoÇões técnicos e porÔmetros mínimos de desempenho

e quolidode definidos no edilol".

O Decreto n" 10.02412019, em s')u ort.7'tombém dispôe que o menor

preço é um dos critérics de julgomenlo empregodos no seleçõo do proposto

mois voniojoso poro o AdnlinislroÇõ3.

O requisito ocimc se enconlro opontodo no preômbulo do minuto

ediÍol, conforme iombem cletermino o ort 40, inc. Vll do Lei n" 8'óóól]993'

Vole ressoltor qlre os disDosiçôes do Lei n' 8'6ô6/93 deverÕo ser

oplicodos subsidioriomente. por.forçcr dc disposlo no orÍ.9o do Lei no 1o.52olo2:.

"Aplicom-se subsidioriomen ie, poro o modolidode de pregõo, os normos do Lei n'
8.óóó, de 2l de junho de !993"

Do onólise cios elemenios obordodos no minuto do ediiol e suo

concordôncio com os imposições do orl. 40 do Lei de Liciloçôes, constolo-se que

foi eloborodo em hormonio cros dilome; clos ortigos 27 à 31 , bem como o orl' 40'

do Lei no 8.66ó193, que permiiem, formoimente que estejo opto o produçõo dos

seus efeitos.

No que concerne o minuto do conkoto, eslo deve seguir os regros

previstos pelo ort. 55 do Lei n" g.666193. O Anexo lll, do edilol em onólise, prevê os

clóusulos conlroluois relocionodos no corpo do minuto do seguinle formo: obleto
vigêncio; preço; d.,toiÔo orçomenlóri. pogomenlo; reojuste e olteroçõf\
enkego e Íecebime'1lo dc objelo; r,:cclizoçõo. obrigoções do controlodoi\
obrigoções do conlrotonte; sonÇões odministrotivos; rescisõo; vedoções, cos$--.§
omissos, foro. [ \1v
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Desto formo, entendemos que o minu'to do conkoÍo vinculodo oo
instrumento convocolório opresentorrcio observo os requisitos mínimos exigidos
pelo ort.55 do Lei de Licitoções, lendo em vislo que conlém lodos os clóusulos
pertinenles o esto conlrotoçõo.

Portonlo, opos o onólise do documentoçôo opresentodo verificomos
que oté o presente oto, o processo encoi i,c-se otendendo os exigêncios legois.

CONCI.USÃO

Dionle do exposlo, evidenciodo que o Comissõo de PregÕo Elelrônico
procedeu olé o momento, em lodos os otos inerentes oo procedimento licitolório,
com obsoluto submissõc cos dilcmes legois norleodores do motério, otesiomos o
reguloridode juríCico-formol do procedin:enlo.

Res:;.;ite-sr:. r:indc, que os crilérics e o onólise de mériio (oporlunidode
e conveniêncio do pediclo), nõo se incluem no ômbiio de onólise deste
Procurodor, motivo pelo quol o presenle porecer opinotivo, cinge-se
exclusivomenle oos contornos jurídicos formois do coso em comento, os

elemenios técnicos peíinenlês oo cericlme, deveró ser verificodo pelos selores
responsóveis e ouioriCo<ies comiJetenies Co Prefeiluro Municipol de lioitubo.

É o l:,orecer. soll'o mel

Itoilubo - PA, 08 de moio de 2O2O.

ÂTEI!'IIS OUSA
FFOCilF,tr UNICIPATURIDI

tES A
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