
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeiiuro Municipol de ltoilubo

PARECER JU Drco/2020/DrcoM

Troto-se de consulio encominhodo pelo Pregoeiro do Município de
Itoilubo - PA, que requer onólise ocerco do reguloridode jurídico-formol do
Pregôo Eletrônico no 01212020 - PE, visondo o oquisiçõo de moleriois de
construçõo e diversos poro olender o demondo do Secretorio Municipol de
lnftoestruluro do Município de lloitubo, conforme especificoções do Termo de
Referêncio - Anexo I do Ediiol.

Desto feilo. consio nos ouÍos Memo. n" O13|2O2O - SEMINFRA,
justificotivo do Secretório Municipol de lnfroeslruturo, solicitoçõo de despeso,
despocho do Prefeilo Municipol pcrc qr-,e o setor competente providencie o
pesquiso de preço e informe o existêncio de recuisos orçomenlórios, coloçôo de
preços com fomecedores locois, despocho do deportomenlo de conlobilidode
informondo o dotoçõo ,f,rçomentóÍio disponÍvel poro otender o demondo,
decloroçôo de odequoçõo orçomentório e finonceiro, Porlorio GAB/PMI n'
ú3112020, outorizoçõo de oberluro de processo licitolório; ouluoçõo do processo
licitotório, despocho de encominhomenio dos oulos ô ossessorio iurídico poro
onólise e porecer, minulo do eclitol e onexos, bem como, minuto do controto.

É o relotorio sucinto.

TUNDAAAENTAçÃO

lniciolmente, cumpre destocor que compele o esso procurodorio,
único e exclusivomente, prestor ccrstrltcric, senclo esle porecer meromenle
opinolivo, sob o prismo estrilomente jurídico, nôo lhe cobendo odenlror em
ospeclos relotivos o conveniêncio e oportunidode do prótico dos otos
odministrotivos, que estõo reservodos à esfero discricionório do odminisirodor
público legolrnenie corrpetenle, lompouco exominor questões de noturezo
eminentemenle lécnico, odminisÍrotivo e,rou finonceiro.

PREGÃO ETEIR Ntco N" - ot2/202o - ?E

ASSUNTO - EXAME DA MINUTA DO EDITAL E SEUS ANEXOS

OBJEIO - AAU§IÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS PARA ATENDER

A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICíPIO DE

ITAITUBA.
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No coso em telo' o onÓ ','- do- presente porecer é

porômetros determinodos .áJo L"l n' 6'ôL"193' pelo Lei n" 10'520/02'

to.o24l2ot9, Decreto r.arn,áÉãr n. 03 l :.r't0 e pelos disposições do

suos olteroções.

Pf,ro o oqtl§lçõo de bens e o

co.|irotoçõo de serviço s comuns Pelos entes

fe,i:r'ctivos, com o utilizoçõo de recursos do

Un'õ.io cleconentes de tronsferêncios

vo r,nlárics, lois como convênios e conlrotos

Ce rec,csse, o uiilizcçôo de pregõo no form

O pregõo consiste em n-rodolidode de licilocôo iníituído pelo Lei no

\0.520t2íJJ2,poro o oquisição àt utn' e serviços totúnt no ômbilo do Uniôo'

Estodos, Dislrito Federol 
" ";;"ôit;' 

f':. 
-'-"rngi-o1^L1rógrofo 

Único do ?rt l^: -*
referido diplomo tegol, sÕo considei'ori:;s ')ens e serviÇos comuns oqueles culos

podrões de desempenho-"-q"'"rioãJ". ' l':i-:"ii:leÍivomente 
definidos pelo

ããitoi, ôo, meio de especificoções usuois no mercooo'

o DecÍeÍo n 10.o2412c19 veio regulomentor o pregôo' no formo

eletrônico,-velo o que dispOe o legisloçõo no seu ort' I 
o:

,, rr4 I o Éste DeCretO regulomentO o

li' ;ir:,'Õo, no mcdolidode de pregoo' no

formo eletrÔnico, poro o oquisiçôo de bens

e o controtoçõo de serviços comuns'

úcluíclos cs seruiços comuns de engenhorio'

e dispõe sobre o uso do dhpenso- eleJrÔnico'

Ãc ombiio do odministroçõo pÚbllco federol'

§ l' .A utilizoÇôo do modolidode de pregoo'
"",, r.imo eletrônico. pelos orgõos do
,f,dminisfrcçõo pÚblico federol direio'- pelos

ãut<rrqulos, pelos fundoções e pelos fundos

esPecicis é obrigolório'
§ 2" As empresos pÚblicos' os sociedodes de

áconcmio mislo e suos subsidiórios' nos

terr,rr:s do regulomento interno de que troto

o r:+ íO do Lei n' 13 3C3, de 30 de iunho de

20r j, poderõo ocJoto'' no que couber' os

cisposições desÍe Decreto' inclusive o
ài,ãottà no Cooítulo xvll' observodos.os

lirn;'ies Ce <iire troto oorl'29 do referido Lei'

reslriio oos
Decreio no

LC 123106 e
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elei ' ico, ou do dispenso eletrÔnico seró

ob;,gc,rório, exceto nos cosos em que o lei

oL, n regulomentoçõo específico que

disPr..iser sobre o modolidode de
Íonsferêncio discipline de formo diverso os

conkotoções com os recursos de reposse'

§4' Seró odmilido, excepcionolmente'
íi.'.. ' eie pévio jusiificolivo do outoridode
cr. -r:,:tente. o utilizoçôo do formo de
pr,lEôc presenciol nos licitoçóes de que

irciá o copul ou o nõo odoçõo do sisiemo

tie Cispenso eletrÔnico, desde que fique

:11- -'í, :,vcdc c inviobilidode iécnico ou o
desvontogem porc o odministroçõo no
.e:;,i , - ;õo do formo eleirônico".

O novo regulomento tornou o utilizoçõo do pregôo eletrônico

obrigotório, e nao moiipretà*Àiiof . A ccloÇôo do formo presenciol somenle seró

cobivel conforme §3o e §4'do orligo cclrncr ''efericlo'

osrequisitososerem9653..,::losncfosepreoclrotóriodolicitoçõo
foromestobelecidosnoort.3odoLein"lC':;20/2002'queossimdispõe:

"Art. 3' A fose preporotório do pregõo

observcrá o seguinle:
l- Â outoridode compeienie iuslificoró o
necessiclode de conhotoçõo e definiró o

cii,:,i. do ce'tonre, os exigêncios de
hobiriloÇÕo. os critérios de oceitoçõo dos
propostos, os sonções por inodimplemenio e
o; clousulos do controlo, inclusive com
Íixocõo Cos prozos poro fornecimenio;
ll- 

^. 
definiÇõo do obleto deveró ser preciso,

s,:ficiente e cloro, vedodos especificoções
: .1í] por excessivos, inelevontes ou
,Je;.,re,: as:órios limitem o compeliçõo;
lll- D.)s culos do procedimenlo conslorõo o
jr r:r+if icolivo tlos clefinições referidos no inciso
' :le:ie ortigo e os indispensóveis elementos
1éc.ico: sobre os quois esliverom opoiodos,
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b: - romo o orçomenlo, eloborodo pelo
ót', arL ou entidode promoloro do licitoçõo,
oi , 'r .'rs ou serviços o serem licilodos; e
lV- A outoridode competente designoró,
cientre cs servidores do órgõo ou enlidode
pro:notoÍc do liciloçôo. o pregoeiro e
respeclivo equipe de opoio, cuio otribuiçõo
'n,- d--ntre outrr:s, o recebimenio dos
:.a .,.:,'crs e lonces. o onólise de suo
:r:i -bilidode e suo clossificoçõo, bem
corno c l-rcbilitcçÕo e o odludicoçôo do
c5,ê'c clc, cerlome oo licitonie vencedor;
§ lo A erquipe cle opoio deveró ser inlegrodo
em suc moiorio por servidores ocuponies de
c.'r"..s efelivo ou e.rnprego do
,-:lr.rr'stroÇôo, preferenciolmente
;:- - ' i i:?rlies oo quodro permonente do
'-irgõo ou entidcde promoioro do evento".

Nesse posso, - Decreto n" 10.024/2019 - que, no ômbilo do Uniôo
regulomento o modolidode licitotório Prr::;õo, no formo eletrÔnico, lombém koço
direlrizes do modolidode licitoiório . r ::irero c necessidode de esiobelecer
determinodos crilérios que terôo refllr: 'rrídicos imediolos no formoloçõo do
editol, com destoque poro o normo cc srru c'1. 8o:

"Ad. A O processo reloÍivo oo pregôo, no
formcr eieir'ônico, seró insiruído com os
seo,.'intes documentos, no mínimo:
I estudo iécnico preliminor, quondo
ne.:essório:
il - lermo de referêncio;

lll - plonilho estimotivo de despeso;
lV - previsõo dos recursos orçomentórios
ne,:cssórics, com c indicoçôo dos rubricos,
e,(celc no t"ir:ótese de pregõo poro regisÍro
de preqcs;
Y - culorizoçõo de oberturo do liciloçõo;
\/l - iesignoçõo do pregoeiro e do equipe
ce :rpoir::
Vli - eclilol e respectivcs onexos;
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V ri minulo do termo do coniroto, ou
ir,si,u;.,ento equivolenle, ou minuto do olo
o{ ;e';istro de preços, conforme o coso;
lX - porecer jur'íCico;
X - CocumenÍoçõo exigido e opresentodo
poro o hobiliioçôo;
Xl- proposto de preços do licitonte;
x : . to dc sessôo público, que conleró os

seqrri, r:es regishcs, enlre ouÍros:
c.' :\. :::-itontes porticipontes;
b) cs proposlos opresentodos;
c) ,rs ovisos, os esclorecimentos e os
:m pr,rgrcções;
C) os lonces ofertodos, no ordem de
citrssirr:oçÕo;
e) o :,r.::oensÕo e o reinício do sessõo, se for o

{l o oceitcbiliclocle do proposio 6e preço; g)
c hcbilitoçõo;
t) o decisôc sobre o soneomento de enos
cu folhos no proposio ou no documentoçôo;
i) cs rocursos interposlos, os respectivos
,:rni li;es e os clecisões; e
i) o r-;sullodo do licitoçõo;
Xlll - ccrnprcyonies dos publicoçôes:
c) dr oviso Co editol;
5) Co exkolo do controlo; e
r:l cos denrois otos culo publicidode sejo

Xlt/ - :lo Ce hcmologoçõo.
§ l' A instruçõo do processo liciiotório
llc,de'ó ser reoli:r:dc por meio Ce sislemo
elel'ôn'co, de modo que os oios e os
docur.entos de que troto este ortigo,
cons iontes dos crquivos e registros digilois,
scrS: 'rálidos poro iodos os efeitos legois,
i:.,,r:lu:i,e pcro acmprovoçõo e presloçõo de

: 2" r, ctc do sessõo público seró
di',:onibilizocjr nc inlerneÍ irnediotomenle
csós o ssu encenomenlo, poro ocesso livre'
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Ademois, no plonejomento :, . egõo, no formo eletrônico, nos termos
do ort. I 4 do Decrelo n' 10.02412019, c"- , ., ,er observodo o seguinte:

"Ad. ra. (...)
I - eioboroçõo do esludo lécnico prellminor
e do termo de referêncio;
ll - oprovoçõo do estudo técnico preliminor
e -, :ermo de referêncio pelo ouioridode
c-,: -r;,:ienie ôu quern eslo delegor;
ll, - e )boroçõo do edilol, que eslobeleceró
oJ (:ritárics de julgomento e oceiioçôo dos
propc'slos. :nodo de disputo e, quondo
recessório, o inlervolo mínimo de diferenço
de 'r,llores ou de percentuois entre os lonces,
q'";e, inciCiró ton'lo em reloçôo oos lonces
ir',1:,r:neCiórlos, quonto em reloçôo oo lonce
r- 1'2 .1 r§1i1 ç1 melhor oferlo;
iV - ciefir'içõo oos exigêncios de hobilitoçôo,
lrs scncões ool:cór,eis, dos prozos e dos
:onC ções que. pelcs suos porliculoridodes,
s,ljc:. considerodcs relevontes poro o
c.'.-'.,-:Ção e erecuçôo do controto e o
o1.-.- Jim.,-nio dos necessidodes do
c rl,:.:ri:ÍrcÇõo púlclico:
\/' cle::2n3çfl9 do pregoeirc e de suo equipe
:e cpcio".

Anolisondo os oulos do prc.-'.,;;'- vs-r:ific:-se: CesigroçÕo do pregoeiro
e equipe de opoio; eloboroçõo :rl. i.,rno de referêncio; jtrslificoiivo do
necêsskdode do conlroloçõo; eloborc,-i1r.r rlo editcl; definiçõo dos exigêncios de
hobilitoçôo e sonções oplicóveis.

O oio convocolório koz o cbjeio que se pretende odquirir com o
presenle cerlome, discriminondo nos onexc: os ccrccleísticos e quontificoçôo,
ou seio, esió ob.ietivomenie definido.

O processo possui em to, ,^'nlq(do o relolório de cotoçôo, que
permite o mensuroçõo do estimotivc Ce preço e do volor do despeso o ser
controtodo.
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As especificidodes decone;' . do Lei Complemenlor n' 12312Cf6
olterodo posieriormente pelos Leis Cc, ri.,,emenlores n' 147/2O14 e n' 155/201ó,
sôo observodos pelo minulo do edilol.

No lnsirumento convocotó.ic o crilério de julgomenlo utilizodo é o de
menor preço por ilem. A escolho otende oo que determino o inciso X, do ort. 4o

do Lei no 10. 520/2000 e o inciso V do Arligo 8o do Decreto no 3.555/2000, com
redoçõo semelhonle. vejomos: "poro j,.. rmenlo e clcssificoçôo dos proposios,
seró odolodo o critério de menor p:',.;: cbservcdos os prozos móximos poro
fornecimenÍo, os especificoções técnrc.ir. ' porômetros mínimos de desempenho
e quolidode definidos no ediÍo1".

O Decreto no 10.024/2o19, ern seu od. 7o lombém dispôe que o menor
preço é um dos crilérios de julgomento enrpregodos no seleçõo do proposto
mois vontojoso poro o Administroçôc

O requisilo ocimc se enc."i'. opontodc no preômbulo do minuio
editol, conforme tombém delermino o orl. 40, inc. Vll do Lei n'8.óóól1993.

Vole ressoltor que os disposições do l-ei no 8.666193 deverôo ser
odicodos subsidioriomenle, por forç<r dc Clsposlo no ort.9o do Lei n' 10.520102:.

"Aplicom-se subsidioriomente, poro o mc.lr:lidode de pregôo, os normos do Lei no

8.óóó, de 2l de junho de 1993".

Do onólise dos elementos ,f 'oc':dodos no minulo do edilol e suo
concordôncio com os imposições do ort. 40 do Lei de Liciloções, constoio-se que
foi eloborodo em hormonio oos ditomes dos crtigos 27 à 3l , bem como o ort. 40.
do Lei no 8.666/93, que permitem, formcrimente que estejo opto o produçõo dos
seus eteitos.

No que concerne o minulc do controio. esto deve seguir os regros
previstos pelo ort. 55 do Lei n'8.óó6193. f; ,1 :s;'6 ll do edi+ol em onólise, prevê os
clóusulos controluois relocionodos no corF)o cio rninulo do seguinte formo: objelo
vigêncio; preço; doioçõo orçomerrtá'i:: pogomento; reojuste e clteroçôes,
entrego e recebimento do obleic; Íiscolizcçôo, obrigoções do controlodo;
obrigoçôes do controtonte; sonções odminislrotivos; rescisõo; vedoções,
obrigoções gerois, cosos omissos, foro.
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pelo orl.55 do Lei de Liciloções, tenoc r visto que conlém lodos os clóusulos
perlinenÍes o esto conkoloçôo.

Porlonlo, opós o onólise do docunrerrloçõo opresentodo verificomos
que oté o presente oto, o processo encor,irc-se olendendo os exigêncios legois.

CONCTUSÃO

Dionte do exposto, evidencicoc que o Comissõo de Pregõo Elelrônico
procedeu oté o momenlo, em todos c'r. .:i.),c inerenies oo procedimento licitoÍório,
com obsoluto submissôo oos dilonreç iegci; nortecrdores do motério, olestomos o
reguloridode jurídico{ormo! do proceoimen I 3.

Ressolte-se. oindo, que os critérios e o onólise de mérito (oportunidode
e conveniêncio do pedido), nõo s.-. incluem no ômbiio de onólise desie
Procurodor, motivo pelo quol o pi'esente porecer opinotivo, cinge-se
exclusivomente oos coniornos juríoil:s formcis do coso em comento, os
elementos técnicos oertinentes oo cerlc,-ne, de'.,erá ser verificodo pelos seiores
responsóveis e ouloridodes cornDete^rc: Cc Prefeiluro Municipol de ltoitubo.

É o porecer, sol,ro melhcr.juízc.r.

lloitubo - PA, l0 de iulho de 2020,

AIEMIST E SOUSA
PROCURAO MUTIICIPAT

c 954
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