
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PreÍeituro Municipol de ltoitubo

Iroto-se de consulto encominhodo pelo pregoeiro do MunicÍpio de
Itoilubo - PA, que requer onólise ocerco do reguloridode jurídico-formol do
PregÕo Elelrônico n" 010/2020 - PE, visondo o oquisiçôo de derivodos de petróleo
poro suprir o demondo dos Secretorios, Fundos de Assistêncio Soclol, Educoçõo e
Município de ltoitubo, conforme especificoÇões do lermo de Referêncio - Anexo I

do Editol.

Deslo feito, consto nos outos, solicíioçôo de despeso, justificotivos dos
Secretorios, despocho do Prefeito ,\4unicipol poro que o se.tor compef ente
providencie o pesquiso de preço e ínforme o exislêncio de recursos
orçomentórios, cotoçôo de preços com fornecedores locois, mopo de coloçõo
de preços, despocho do deportomenlo de coniobilidode informondo o doÍoçôo
orçomeniório disponível poro otender os demondos, decloroçÕo de odequoçõo
orçomentório e finonceiro, Portorio GAB/pMl n OO3l /2020, outorízoÇõo de
oberturo de processo licitolorío; outuoçôo do processo licitolório, despocho de
encominhomento dos outos o ossessorio jurídico poro onólise e porecer, minuto
do editol e onexos, bem como, minuto do controto.

É o relotorio sucinto

FUNDAMENTAÇÃO

lniciolmen'le. cumpre destocor que compele o esso procurodorio,
U nico e exclusivomenle, preslor consultorio, sendo esle porecer meromente
opinotlvo, sob o prismo estrilomente jurídico, nôo lhe cobendo odenlror em
ospectos relotivos o conveniêncio e oporlunidode do prótico dos otos
odministrot ivos, que estôo reservodos à esfero discricionório do odministrodorpúblico legolmente competente, lompouco exominor queslões de nolur
eminentemente técnico, odminiskoiívo e/ou finonceiro.

Dtco/2020/otcoMPARECER JUR

Nrco N" - 010/2020 - PEPREGÃO EI.ETR

PROCESSO ADMtNtSTRATtVO N. 049/2020.

SECRETARIAS, FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE E MUNICÍPIO
DE ITAITUBA.

oBJETO - AQUTStÇAO DE DERIVADOS DE PETR LEO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS

ASSUNÍO - EXAME DA MINUTA DO ED]TAL E SEUS ANEXOS

I
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No coso em telo, o onólise do presen.le porecer é reslrito oos
porômetros delerminodos pelo Lei n" 8.666/93, pelo Lei n" 1O.S2O/02, Decreto no
10.024/2019 e pelos disposiÇões do LC 123/0ó e suos olteroÇões.

O pregõo consisle em modolídode de licitoçõo instiluído pelo Lei no
10.s20/2002, poro o oquisiÇÕo de bens e serviços comuns no ômbilo do uniôo,
Estodos, Dístrito Federol e Àzlunicípios. Nos lermos do porógrofo único do ort. lo do
referido diplomo legol, sÕo considerodos bens e serviços comuns oqueles cujos
podrões de desempenho e quolidode possom ser objelivomente definidos pelo
ediÍol, por meio de especificoÇões usuois no mercodo.

O Decreto n" 10.02412019 veio regulomentor o pregõo, no formo
eletrônico. vejo o que dispÕe o legisloçõo no seu ort. lo:

"Art. l" Esle DecreÍo regulomento o
licltoçÕo, no modolidode de pregÕo, no
formo elelrônico, poro o oquisiçôo de bens
e o conlro'oçÕo de serviÇos comuns,
incluídos os serviços comuns de engenhorio,
e dispõe sobre o uso do dispenso eletrônico,
no ômbiÍo do odminisÍroçõo público federol.
§ 1" A utilizoçôo do modolidode de pregôo,
no formo elelrônico, pelos órgôos do
odministroÇÕo público federol direlo, pelos
outorquios, pelos fundoções e pelos fundos
especiois é obrigotório.
§ 2" As empresos públicos, os sociedodes de
economio misto e suos subsidiórios, nos
iermos do regulomenlo interno de que troto
o ort. 40 do Lei n' t3.303, de 30 de junho de
201ó, poderôo odotor, no que couber, os
dísposiçÕes deste Decreto, inclusive o
disposto no CopíÍulo XVll, observodos os
limítes de que lroto o ort. 29 do referido Lei.
§3" Poro o oquisiçõo de bens e o
conlrotoÇôo de serviços comuns pelos entes
federotivos, com o utilizoçôo de recursos doUniôo decorren les de tronsferêncios
volunlórios, lois como convênios e controlos
de reposse, o ulilizoçôo de pregôo no
elelrônico, ou do dispenso elelrônico
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obrigotório, exceto nos cosos em que o lei

ou o regulomenloçôo específico qY'

disPuser sobre o modolidode oe

trãÃsterencio discipline de formo diverso os

conlrotoções com os recursos de reposse' 
.

ã4" s.rà odmitido' excepcionolmenle'
ileOionfe prévio iustificotivo do outoridode

competenle, o utilizoçôo do formo de

ór."gão pt"tunciol nos licitoções de que

lrotã o coput ou o nôo odoçõo do sistemo

àá 
-oltp"nto 

eletrônico' desde que fique

àomprovodo o inviobilidode lécnico ou o

desvonlogem poro o odminislroçõo no

reolizoçôõ do formo eletrÔnico"'

O novo regulomento lornou o ulilizoçÕo do pregÕo eletrônico

ôbriootorio. e nÕo mois o..i"ãnã,o'. À ãJoçao do formo presenciol somente seró

ããúi*-,lã"torrne §3'e §a'do ortigo ocimo referido'

Os requisitos o serem observodos no fose preporolório do liciioçõo

forom eslobelecidos no ott' ã; áo Lei n" 10'520/2002' que ossim dispõe:

"Art. 3o A fose preporolório do pregõo

observoró o seguinte:
l- R outoridode competente justific-oró o

necessidode de conkotoçôo e deÍlnlro 
,o

.ÁÉt. a" certome' os exigêncios de

ho'bititoçao, os critérios de oceitoçÕo dos

propostos, os sonçÕes por inodimplemenio e

ãs clÓusulos do conlroto' inclusive com

fixoçõo dos prozos poro fornecimento;
ll- A definiçÔo do objeto devero ser-precrso'

suficiente e cloro, vedodos especificoÇões
que, por excessivos' irrelevonies ou

desnecessórios, limitem o competiçôo;
lll- Dos oulos do procedimento consÍorõo o

jus'tificotivo dos definições ref eridos no rncrso

i deste ortigo e os indispensóveis elemenlos

técnicos sobre os quois esliverom opoiodo^s'

bem como o orçomenlo' eloborodo O"\k\
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RA
e ltoilubo

óroôo ou entidode promotoro do licitoÇõo'

['*::,:l*i:r'."#;§J';i:"iT''s:::r
J;";" :; ilút1"1 

-1o^ 1'o3o ;,'J;Jfl"":oromotoro do licitoçoo'.

:J:[:ir 1 :il ::-,* ; 
:' Z.'"'1il:'liJ*.X"

i'H:":: ; ;:;:i, id;,1f,.3: *",:
or:eitobilidode e suo ct.'t:c' 

iãããi." O.
como o hobilitoçoo- i.. i"n,. vencedor:
obieto do certome 3q ]lX.Ia'*, i,i-tãsrooo
s i" n equlPe de oPoto o<

l* iàilJio''t Por servidores o:::f, *t ::
corsos eJetivo "" o,:i;[ããtmenteodministroçõo' -."o" ã"iãoÀente do
pertencentes': 1:::X.ãàà!uLnto".
oroÕo ou entidode Prom<

Nesse posso. - Decreto n" I 0'024/20 I e- : l'.,i;,â""'if?iti#?"''ffi :

57":r}'Tíirr*l*.i::,,::* j.i*5:1'ffi:í:à:lzr-"1:§:'.2
àelerminodos critérios-qu^e t':'J,ío"àá 

ü" o,t. 4",
editol, com destoque Poro

"Art. 8" o processo relolivo.oo,?*9:: 1""

to,'J ur"itonico' seró inslruíd-o com t-l5

,ãg,int"'q""T:lL";' T,Iilil:; quondo
I - estudo le(

necessório;
it - t"trno de referêncio;

rii pránilno estimotivo de despeso;

lv - previsÕo Jo' t"tuoot orÇomenlorlos

necessorios' com o indicoÇõo dos ruOrl-c-ls'

.-àãr-" "ã 
r'ipotese de pregõo poro regrstío

de Preços;
V - outorizoçÕo
Vl - designoçô

de oberturo do liciloçÔo: 
.

o do Pregoeiro e do equtPe

de oPoio;
vlt 

"ditot 
e respectivos onexos:
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Vlll - minuto do têrmo do controto, ou
insÍrumento equivolenÍe, ou minulo do oÍo
de registro de preços, conforme o coso;
lX - porecer jurídico;
X - documenloçÕo exigido e opresentodo
pqro o hobilitoÇÕo;
Xl- proposlo de preços do licitonle;
Xll - oto do sessÕo pÚblico, que conteró os

seguinles regisÍros, en'lre oulros:
o) os Iicitontes porticiPonles:
b) os proposlos opresentodos;
c) os ovisos. os esclorecimenlos e os

impugnoções;
d) os lonces ofertodos, no ordem de
clossificoçôo;
e) o suspensõo e o reinício do sessôo, se for o
coso:
f) o oceitobilidode do proposlo de preço; g)

o hobilitoçôo,
h) o decisôo sobre o soneomento de enos

ou folhos no proposto ou no documentoçõo;
i) os recursos interpostos, os respec'tivos
onólises e os decisões; e
j) o resultodo do licitoçõo;
Xlll - comprovon'tes dos publicoções:
o) do oviso do edilol;
b) do extroto do controto; e
c) dos demoís olos cujo publicidode seio
exigido; e
XIV - olo de homologoçõo.
§ 1' A inslruçõo do processo licitolório
poderó ser reolizodo por meio de sistemo
elelrôníco, de modo que os otos e os

documenlos de que lroto esle ortigo,
conslontes dos orquivos e registros digilols,
serÕo vólidos poro todos os efeitos legois,
inclusive poro comprovoçõo e presloçÔo de
contos.
§ 2" A oto do sessÕo público seró
disponibilizodo no inlernel imediotomen'le
opós o seu encenomento, poro ocesso livre'
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Ademois, no ploneiomento do pregÕo, no formo eletrÔnico, nos lermos
do ort. I 4 do Decreto n" 10.02412019 , deve ser observodo o seguinte:

"Arl. 14. (...)
| - eloboroçõo do estudo lécnico preliminor
e do termo de referêncio;
ll - oprovoçôo do esÍudo técnico preliminor
e do termo de referêncio pelo outoridode
competente ou quem esto delegor;
lll - eloboroÇôo do editol, que estobeleceró
os critérios de julgomento e oceitoÇÕo dos
propostos, modo de dispulo e, quondo
necessório, o intervolo mínimo de diferenço
de volores ou de percentuois enlre os lonces,
que incidirÓ lon'to em reloçÕo oos lonces
intermediorios, quonlo em reloçôo oo lonce
que cobrir o melhor oferto;
lv - definiÇôo dos exigêncios de hobilitoçôo.
dos sonçôes opllcoveis, dos prozos e dos
condiçÕes que, pelos suos porliculorídodes,
sejom considerodos relevontes poro o
celebroÇÕo e execuÇÕo do coniroto e o
otendimento dos necessídodes do
odminislroçÕo pÚblico;
V- designoÇôo do pregoeiro e de suo equipe
de opoio".

Anolisondo os outos do processo, verifico-se: designoçôo do pregoeiro
e equipe de opoio; eloboroçõo do termo de referêncio; justificotivos do
necessidode do controtoçôo; eloboroçÕo do editol; definiçôo dos exigêncios de
hobilitoÇôo e sonçÕes oplicoveis.

O olo convoco'lório troz o objelo que se pretende odquirir com o
presenle certome, discriminondo nos onexos os corocieríslicos e quon'tificoçÕo,
ou sejo, estó objelivomente def inido.
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As especificidodes decorrentes do Lei Complementor no

olterodo posteriormente ptã' Láú-ôotplementores no 147/2014 e no

âo oOt"*oOos Pelo minuto do editol'

12312006
r55/201ó,

No lnstrumento convocotório o critério de juloomento ulilizodo é o de

menor preÇo por item. o ";;iht;;;";ã 
áo qu-e deteráino o inciso x' do ort' 4"

do Lei no 10. 520/2ooo t t;:';; i ãt Ãt s"'8o do Decrelo n" 3'5s5/2000' com

redocôo semelhonte, utlo*o''ilpoã-luttJmento e closificoçôo dos propostos'

seró oootodo o critério o"'".."ãiõ,áêÉ, ooseruodo, os orozos móximos poro

fornecimento, o, .rpe.iti.áçá.=r i:.;;Jt"; pãio..t,ot mínimos de desempenho

e óuotiOoOe definidos no edilol"'

O Decreto 1' 10'02412019 ' em seu ort T'lombém dispõe que o menor

oreco é um dos crirérios 0".ílliõàíã",. 
"u,.nór.gooot no seleÇôo do proposto

[,à,i uontoioso poro o AdminislroÇÕo'

O requisito ocimo se enconiro oponlodo no preÔmbulo do minuto

edilol, conforme tombém iãtt*i"" " 
ár-t aO' inc Vll do Lei n'8'66611993'

Vole ressoltor que os disposlções do Lei no 8'666193 deverÕo ser

oolicodos subsidioriomen'"l"ot'l"çá do disposto no ort go do Lei n" 10'520102:.

"ADticom-se subsidioriomeniJ;#:";;ãiitiJ" de presõo' os normos do Lei no

8.óóó, de 2r de lunho de I993".

Do onólise dos elemenlos obordodos no minulo do editol e suo

concordôncio com os itpoiçã"iiotrt' 40 do Lei de licitocões' consloto-se que

foi eroborodo ., r,or.rnonio i"o"'"ãiL]r'ls'oãs ortigos 27 o 3l' bet co*o o orl 40'

do Lei n" 8.666193, q,. p"*iit'' formolmente que estejo oplo o produçôo dos

seus efeitos.

No que concerne o minuto do controlo' esto deve seguir os regros

orevislos pelo ort. ss oo Lei i"i'oiilsi ó ont*o ll' do editol em onólise' prevê os

clousulos conrroluois .uro.ionàái Áo éorpo do mrnuto do seguinte formo: obleto

vigêncio; preÇo: doÍoÇÕJ or,çorn"nto'io: .pog-omento: 
reoiuste e olleroÇões'

entrego e recebimenlo áo ãoi"ro' f iscolizoçoo' obrigoções do controtodo;

ãanõãõU", Jo controtontã' toÀêO.r odministiotivos; rescisÕo; vedoções' cosos

omissos, foro

Deslo formo, entendemos que o minuto do con'troio vinculodo

inslrumento convocotorio oprãslntonoo, observo os requisiios mínimos exig
oo

idos
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É o porecer, solvo melhor luízo'

A DO BRASIL

ARA
de ltoitubo

nelo orl. 55 do Lei de LiciioÇoes' tendo em visio que contém todos os clóusulos

ãáÃn"nt"t o esto controloÇoo'

Portonto' opos o onorise do documenloÇoo ::'::"J133:tY'"tJ'[tnH:t
que oté o pià'ãntà oto' o processo encontro-se oleno(

CONCTUSÃO

Dionte do exposto' evidenciodo g'" " 
t'^"'1::'"i:i§:Ít"i':ll::'";

procedeu ã,ã . ..." *., * f.,*::U:t ffiE:5:,§ #;;;il, olestomos o

.nm obsoluto submissoo o(

:.T,1ffi ãã""i';."''àilo-rormordoprocedimento'

Ressorte-se' oi ndo' q u e -" 
tll"1'-':,,:*":3':f i:''i:':ffi[:"'::$:

econveniênciooop'9'rdo';r:i".'"oi;;"";.0:r;.::r""ol:t".t;..T3:-:",
procurodor, motivo ot'?or.X"r"',urálcãs-lormoir.c 

ser verificodo pelos serores
exclusivomenle oot tont"ni"íoã tlio,.nt' oguf'3-, 

,*uni.ipol de ltoitubo'
eternenros tecnicos perÍrn:::?ü;;;óo prerelurc
resPonsoveis e outorioooe

AIEMIST

PROCURA

Itoitubo - PA, 0ó de lunho de 2020'

E SOUSA

O MUNICIPAL
ó4OA P
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