
REPÚBUCA FEDERÂTIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ
Prefeiluro Municipol de lloi'lubo

ASSUNTO. APROVAÇAO ]UR DICA DA ABERTURA DE LICITAÇAO NA MODALIDADE
DE PREÇOS E APROVAÇÃO DA MINUTA DOPREGÃO ELETRÔNICO _ REGISTRO

EDITAL E SEUS ANEXOS

Troto-se de consulto encominhodo pelo Pregoeiro do MunicÍpio
de ltoitubo - PA, que requer onólise ocerco do reguloridode jurídico{ormol

do procedimento de registro de preço, visondo o oquisiçÕo de leite

especiol poro suprir os necessidodes do Fundo Municipol de SoÚde de
Itoitubo.

É o relotório sucinto.
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TUNDAIIAENTAÇÃO

O pregôo consisle em modolidode de licitoçôo instituído pelo Lei

n" lO.52O l2OO2, poro o oquisiçÕo de bens e serviços comuns no ômbito do
uniôo, Estodos, Distrito Federol e Municípios. Nos termos do porógrofo Único

do ori. lo do referido diplomo legol, sõo considerodos bens e serviços

comuns oqueles cujos podrões de desempenho e quolidode possom ser

objetivomenÍe definidos pelo editol, por meio de especificoções usuois no

mercodo.

Os requisitos o serem observodos no f ose preporotório do

licitoçõo Íorom estobelecidos no ort. 3o do Lei no 10.520/2002, que ossim

dispõe:

"ArÍ. 3" A f ose preporotorio do pregõo observoró
o seguinle:
I A outoridode compeÍenie justificoro o
necessidode de controtoÇõo e definiro o obie io
do certome. os exigêncios de hobiliÍoÇôo, o^s
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criférios de oceiÍoÇoo dos proposlos, os sonÇoês
par inadímplemenio e os c/óusu/os do controlo'
inc/us/ve corn fixoÇõo dos prozos poro
f ornecimento:
tl- A definiÇõo do objeto deveró ser preciso,
suficienÍe e cloro, vedodos especificoçoes que,
por excessrvos, irrelevonles ou desnecessórios,
límilem o competiçOo:
//l Dos oulos do procedirnento constorôo o
juslificolÍvo dos definições reieridos no inciso /

deste orfrgo e os indispensóveis e/ernenÍos
fécnicos sobre os guois esÍiverom opoiodos, bem
como o orçomento, eloborodo pelo orgAo au
enÍidode promotoro do lícitoçõo, dos bens ou
serviços o serem /iciÍodos; e
!V- A autorídode compeÍenle designaró, dentre
os servidores do orgõo ou enÍ,dode promotoro
do licitoçõo, o pregoeio e respeclivo eguipe de
opoio, cujo oÍribuiÇõo incluí, dentre outros, o
recebimenlo dos proposÍos e lonces, o onó/ise de
suo ocerÍobiirdode e suo clossificoçÕo, bem
como o hobilitoÇoo e o odiudicoçõo do obieta
do cerlome oo /iciionre vencedor;
§ 1" A êquíre de opo,o deveró ser integrodo em
suo moíorio por servidores ocuponfes de corgos
ef etivo ou emprega do odminislroÇõo,
preferencio/menle perfencenÍes oo quodro
pennonenÍe do órgdo ou entídode promotoro
do evenÍo".

Jó o Decreio n" 7.892113 e suos olteroçÕes, veio regulomentor o
Sistemo de Registro de preço, que conforme dispÕe ort. 9o do referido
decreto, o mesmo deve oPresenior:

" At. 9" O editol de lícitoÇõo poro regislro de
preços observoró o disposto nos Leis no 8.666' de
1993, e n" 10.520, de 20A2, e cantemploro. na
mínimo:
/ - o especificoÇôo ou descriçÔo do objeto' que
explicítoro o coniunta de eiemenÍos necessórios e
suficientes, com nível de precisÔo odequodo
poÍo o corocterizoçoo do bem ou seíviÇo
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inc/usive definíndo os respecÍivos unidodes de
medido usuo/rnenÍe odofodos;
tt - eslímotivo de quonÍidodes o serem odguindos
pelo órgõo gerenciodor e orgõos poÍlicipontes:
Itt - estimotivo de quontidodes o serem odquiridos
por argõos nõo porticiponÍes, observodo o
disposlo no § 4" do ort.22, no caso de o órg1a
g e re nc i o d or o d milir odesôes;
lv - quontídode minimo de unidodes o ser
cotodo, por item, no coso de bens;
V - condiÇÕes guonto oo locol, prozo de entrego,
formo de pogomento, e nos cosos de serviços,
quondo cobível, frequêncio, periodÍcídade,
corocÍerísÍicos do pessool, moleriois e
equipomenlos a serem utilízodot procedimenfos,
cuidodos, deveres, disc4:iino e coniroles o serem
odôfodos;
Vl - prozo de voiidode do regisÍro de preÇo,

observodo o disposlo na coput da arl. 12;

Vll - orgÕos e enÍidodes portÍcipontes do registro

V/il - rnode/os de p/onilhos de custo e minuÍos de
confrotos, quondo cobível
lX - penolidodes por descumprimenlo dos
condiçÕes;
X - mínuto da Õla de reqislro de preÇos como
onexo; e
Xl - reolizoÇõo periódico de pesquiso de
mercodo poro comprovoÇõo do vonlojosrdode.

§ l" O edito/ podero odmitÍr. como critérÍo de
julgomento, o menor preÇa oferida pelo oferto
de desconÍo sobre /obelo de preÇos proticodos
no mercodo, desde gue tecnicomenle
jusÍificodo.

§ 2' Ouondo o editol previr o fornecimenÍo de
bens ou prestoçoo de serviÇos em iocois
diferenfes, é focultodo o exigêncio de
opresenloÇõo de proposlo diferenciodo por
regido, de modo gue oos Preços selom
ocrescidos cuslos vorióveis por regiôo.
§ 3" A eslimorivo o gue se refere o inciso /// do
copul nÕa seró considerodo poro fins de
quolif icoçdo lécnico e qualtficoÇõo econômlc
finonceira no hobilitoÇõo do licitÕnte.

ó$
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o Sislemo de Regislro de Preços {SRP), disciolinodo pelo Decreto

no 7.99)12013,. urn or.otão'';;to t;õ;;iol' deslinodo oo resistro formol

de preços, poro euentuois"tániiot"çâ"t futuros pelo pessoo iurídico de
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§ 4" O exome e o oprovoçõo dos minu'os 
-do

instrurnenÍo convocotorio e do conlroto' s-etao

áfar,oaot exclus;vomente pêlo ossessorio luÍro-rco

do orgoo g"'r:ic;iáài'' llncluído peto DecÍelo no

8.250, de 2'014)"'

e conleró os

direilo PÚblico.

O Decreto no 10'02412019 - que' ,no ômbiio do Uniôo

reoulomento o modolidode'ít"n'o-ioã'tttgaà' no Íormo eletrônico -' troço

diótrizes do modolidode ÜtàtOrio' e reiÍero o necessidode de esiobelecer

dererminodos crilérios o"à'iàlà""'ã,"rãriuiioi.or.i.edioros 
no formoroçÕo

do editol, com destoque po'o o nor.rno do seu ort' 8o:

Art. 8" O pÍocesso relotivo oo pregôo' no^toÍmo

liàlã"ãol *,0 inslruído com os sesurnres

documentos, no minlmo:

i-"Jro. iã.^i.. preliminor' quondo necessorto;

ll - termo de ref erêncio;
lll - olonilho estimotivo de despeso;
'll, ''- ^.^,i.a,, dos recursos orçomentóÍios

^l."ttaÍ"t. 
"Iãm o indicocõo dos rubricos'

"-ããi" ^á"i,oo'ese 
de pregÔo poro regislro de

orecos;
íl"oíoti.oçao de oberturo do licitoÇôo;

vr --á.tlõ^àçÕ. do pregoeiro e do equipe de

oooio;
vit - eoitot e resPectivos onexos;

;li, ;;;i; oo'i.'.no do controto' ou instrumento

:"r,,JHl:-;,--in'to do oto de resistro de

preços, conforme o coso;

lX - Porecer lundl
x' ãJ.r.n"ÂtoçÔo exigido e opresentodo poro o

hobilitoÇôo;'x]i"ropotto de pÍeÇos do licitonte:

itt 
'- olo do sessoo PÚblico' qu

sequintes regislros' entre oulros:

o)-os liciiontes PorticiPonles:
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b) os propostos opresentodos;
c) os ovisos, os esclorecimenlos e os

impugnoções;
d) os lonces oÍerlodos, no ordem de
clossificoçÕo;
e) o suspensÕo e o reinício do sessÕo, se foÍ o
coso:
f) o oceitobilidode do proposto de preço; g) o
hobilitoçÕo;
h) o decisôo sobre o soneomenlo de erros ou
folhos no proposlo ou no documentoÇoo;
i) os recursos interpostos, os respectivos onólises e

os decisôes; e
j) o resultodo do licitoçôo;
Xlll - comprovontes dos publicoções:
o) do oviso do ediÍol;
b) do exlrolo do conlrotoi e
c) dos demois olos cujo publicidode seio exigido;
e
XIV - oto de homologoçôo.
§ 1" A instruçÕo do processo licitotório poderó ser

reotizodo por meio de sislemo eletÍônico, de
modo que os otos e os documentos de que lro'to

esle ortigo, constontes dos orquivos e registros

digitois, serÕo vólidos poro lodos os efeitos legois,

inãlusive poro comprôvoÇÔo e prestoçõo de
conlos.
§ 2" A oto do sessõo pÚblico seró disponibilizodo
Ào internet imediolomente opós o seu

encerromenlo, Poro ocesso livre.

Ademois, no ploneiomento do pregÕo, no formo eletrÔnico' nos

iermos do ort. 14 do Decrelo no 10.02412019, deve ser observodo o

seguinte:

"Art. 14. (...)
| - eloboroçÕo do esiudo técnico preliminor e do
lermo de reÍerêncio;
ll - oprovoçõo do estudo lecnico preliminor e do
iermo de referêncio pelo outoridode
comPetenie ou quem esto delegor;
lll - eloboroçÕo do editol, que estobeleceró os

critérios de iulgomento e oceitoçôo dos

propostos, modo de disputo e' o'on§__*
\r
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necessório, o iniervolo mínimo de diferenço de
volores ou de percentuois entre os lonces' que

incidiró tonto em reloçÕo oos lonces

inleÍmediórios, quonlo em reloçÕo oo lonce que

cobrir o melhor oferto;
lV - definiçÕo dos exigêncios de hobilitoçÔo' dos

sonÇões oplicóveis, dos prozos e dos condiçôes
qre, pelos suos porticuloridodes' s-eJom

considerodos relevontes poro o celebroÇõo e
execuçÕo do controlo e o otendimento dos

necessidodes dq 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; eioboroçôo- do termo de referêncio;

irsriiioliro do necessidode do controtoÇõo; eloboroçõo do editol;

ãàtlniçao dos exigêncios de hobilitoçÕo e sonÇÕes oplicóveis'

O oto convocotório lroz o obieto que se pretende odquirir com o

presente certome, discriminondo nos onexos os corocterísticos e

ãràÀtitiãoçao que se odequom o condiçõo de bens comuns' ou sejo' sÕo

obietivomenle definidos.

O processo possui em seu conteÚdo os pesquisos de preços' que

permite o mensuroçÕo do estimotivo de preço e do volor do despeso o ser

controtodo.

As especificidodes decorrentes do Lei Complementor n'12312006^

olterodo posteriormente pelos Leis Complementores no 147 12014 e no

15512016, sõo observodos pelo minuto do editol'

No lnstrumento convocotório o crilério de julgomenlo utilizodo é

o de menor PreÇo Por item. A escolho otende oo que determino o inciso X,

do ort. 4o do Lei no lO. 520/2OOO e o inciso V do Artigo Bo do Decreto no

3.555i2000, com redoçõo semelhonte' ve.iomos poro julgomento e

clossificoçõo dos Propostos, seró odotodo o critério de menor Preço.

observodo s os prozos móximos Poro fornecimento, os esPecificoç
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técnicos e porômetros mínimos de desempenho e quolidode deÍinidos no

editol".

publicoçõo e f oro.

DesÍo formo, entendemos que o minuto do coniroto vinculodo

oo lnstrumento convocolório opresenton do. observo os requisitos míni

O Decreto n' 10'02412019' em seu ort To tombém dispõe que o

menor preço é um dos tíiãtl"t ãt iulgomento empregodos no seleçÔo do

óráôãtio mois vontoioso poro o Administroçoo'

O requisito ocimo se encontro opontodo no preômbulo do

minuto editol, conform" i"i"tÃlnà o ort 40' inc Vll do Lei no 8'óóól.l993'

Vole ressoltor que os dlsposiçÕes do Lei no 8'666193 deverõo ser

oplicodos subsidioriomeniã' õoi i"içá do disposto !o.. 9't'. e' 9i-!tl^1"
1O.52OlO2:"Aplicom-se subsidioriomente' poro,o modolidode de pregoo'

;;;;;;;; dá'Lei n" 8.óóó. de 2l de lunho de 1ee3"'

Do onÓlise dos elementos obordodos no minuto do editol e suo

concordôncio com os id;;;á;t;t ãrt' a0 do Lei de LicitoÇões' constoto-

se oue o Editol foi etoooráJo àm hormonio oos dilomes dos ortigos 27 o 31 '

t'J;:;.;;"i. eo, ot Lá n'8'6661e3' que permitem' Íormolmente que

ãsteio opto o produçõo dos seus efeitos'

No que concerne o minuto do conlroto' esto deve seguir os

regros previsto, p"ro o't''iã it Lài Á;8'666193' o Anexo lll' do editol em

onólise, prevê os .rou"iÀ-"ontàtuois relocionodos no corpo do minuÍo

do seguinte tormo: ctousiit r.áiátt"tu oo objeto onde consto o volor; do

fornecimenio; oo receolÃãnto; condiçoes de pooomento; vigêncio: do

revisõo de preÇos; dtt;;ã;;t;;ÁtÀto'io: do e-ntreso dos produtos e

regime de execuçõo oáIlã'-''tl" " fiicolizoçôo: obrigoções dos pories;

penolidodes (inoOlmpre-ÃeÃto' e sonçoes); rescisõo -toni'ot-':ll-'-:11s
condições de hobilitoção e quolificoçÔo: do 

'egisloçÕo; 
cosos omrssos:

exigidos Pelo ort.55 do Lei de Licitoções' iendo em visto que contém to

os clóusulos Pertinenies o esto controt oçoo.

s/n, Anexo oo Ginósio Munlclpol
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CONCLUSÃO

DionÍe do exposto, evidenciodo que o Comissôo de Pregôo
Eletrônico de Licitoçôo procedeu oté o momenio, em iodos os otos
inerentes oo procedimento licitoiório, com obsoluto submissÕo oos ditomes
legois norteodores do motério, otestomos o reguloridode jurídico{ormol do
procedimento, conforme Leis no 8.666193 e no 10.520/02, bem como
Decretos n' 7.892193 e n' 10.024/19.

Ressolte-se, oindo, que os critérios e o onólise de mériio
(oporlunidode e conveniêncio do pedido) constituem onólise técnico do
Secretorio solicitonte, motivo pelo quol o presente porecer opinotivo,
cinge-se exclusivomente oos contornos iurídicos f ormois do coso em
comento.

E o porecer, sub censuro

4 de Fevereiro de 2020.

EMI HLES

PRO NICIPAL

Rôdovio TronsomozÔnico c/ Ruo Décimo, s/n, Anexo oo Ginósio Municipol - Belq Viío - CEPI ó8.180-000 -

IÍAITUBA-PA

oAB/PA N" v

^rrk


		2020-03-02T13:03:44-0300
	ATEMISTOKHLES AGUIAR DE SOUSA:43760627234




