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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BR

ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de lloitu

ASIL

bo

Troto-se de consulto encomjnhodo Pe lo Pregoeiro do MunicíPio de

Itoiiubo
PregÕo
higiene

Eletrônico n" 008/20

e diversos Poro

PA, que reque r onólise ocerco do re
20 - ?t,
otende r o demondo d

visondo o oqulslÇ

guloridode
ôo de Pro

jurídicoÍormol do

dutos de limPezo'

os Secretorios, Fundos de

Assistêncio Sociol, Educoç õo e Município de ltoiiubo. conforme especificoções

do Termà de Referêncio - Anexo I do Editol'

Desto Íeito, consto nos outos, solicitoçôo de desPeso, Iustificolivos dos

SecreiÓrios, desPocho do Prefeilo MuniciPol Poro que o setor comPetente

providencie o Pesquiso dePreço e informe o existêncio de recursos

orçomeni orlos, cotoçôo de Preços com Íornecedores locols, relotório de

cotoÇõo com vórios fornecedores otrovés do Portol de ComPros

Governomentois, despocho do deportomenlo de contobilidod e informondo o

doÍoÇõo orçomentório disPonível Po ro otender os demondos, decloroçõo de

odequoçõo orçomen tório e flnonceiro, Portorio GAB/PMI no 0031 /2020,

outorlzoçõo de oberturo de Processo licitolóÍio; outuoÇõo do Processo licitotório,

desPocho de encominhomento dos outos à osse ssorio iurÍdico Poro onÓlise e

minuto do edliol e on

É o relotório sucinto'

TUNDAMENIAÇÃO

exos, bem como, mln uto do conlroto'
porecer,

lniciolmente, cumPre desiocor que compete o esso Procurodorio,

ndo este Porecer meromente

único e exc lusivomenie, Prestor consultorio' se

opinotivo, sob o Prismo estÍilomente Iurídico, noo lhe cobendo odentror em

ospectos reloiivos o conven lêncio e oporlunidode do Prótico dos os

odminislrotivos, que estÔo reseryodos o esfero discri cionório do odminist

pÚbl ico legolmenle competen'te' tompouco exomln or questões de not

emln entemente técnicq, odministrotivo e/ou finoncetro'

Ruo Décimo, s/n' Anexo oo Ginósio Municipol -

Rodovio IronsomozÔnico c/

IÍAITUBA.PA

Belq Vislo - CEP: ó8 180'000
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REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

PreÍeituro MuniciPol de ltoitubo

No coso em telo, o onólise do presenÍe porecer 
-é

porômelros ãeierminooos fão iei no 8'666193' pelo Lei n" 10'52olo2'

io.Íf.lizOts e pelos disposiÇÕes do LC 123106 e suos olteroÇóes'

restrito oos
Decreto no

opregôoconsisteemmodolidodedelicit.,CôoinslituídopeloLein"
10.520/2002, poro o oquisição J" O"n' e serviços to"nt no Ômbilo do Uniõo'

Estodos, Distrito Federol 
" 

r"rJ"]"ô]"I' íá'l"trnoi co porogrofo Único do git t-l 
1?

referido diplomo legol, sõo considerodos bens e servlcos comuns oqueles culos

podrões de d esempen h'' ;;;iüjJ ;;;;li 
"1"j.,":jelivo 

menle d erinidos pelo

ãàiior, pot meio de especificoções usuois no mercooo

O Decreto no 1g'g)t'12019 veio regulomentor o pregôo' no formo

eletrOnico,-ve1o o que dispõe o legisloçÕo no seu orl' I 
o:

"Art. l" Es'te Decrelo regulomento o

ticitàçoo, no modolidode de pregÕo' no

iorÁo etetronlco, poro o oquisiÇÕo de bens

e o controtoçôo de serviços comuns'

úctrioot os ,e*iços comuns de engenhorio'

;-;:sJã; -br." o'rto do disPenso eleJrÔnico'

;."ãÃlt; d" odministroçÕo pÚblico federol'

s-tJ n ,tltiroçao do modolidode de pregoo'

i" io;;; Ll.ttôni.o, Pelos orgÔos do

oã*iÃttioçoo pÚblico federol direto' pelos

ãJi;;ilúl a.los rundoções e pelos rundos

especiois é obrigolório'

§2" As emPresos PÚblic os, os sociedodes de

economio misto e suos subsidiórios, nos

lermos do regulomento interno de que lroto

o ort. 40 do Lei no 13'30 3, de 30 de iunho de

201ó, Poderõo odotor' no que couber, os

disposições deste Decrelo, inclusive o

disposÍo no CoPítulo XV ll, observodos os

limites de que troto o orl. 29 do referido Lel

§3" Poro o oquisiçõo
controtoçõo de serviços comuns Pelos êntes

f ederoÍivos, com o utilizoç ôo de recursos do

UniÕo decorrentes de 'tronsferên

voluntorios, tois como convênios e contr

de rePosse, o utilizoçôo de pregÕo no for

eletrônico, ou do disPenso eletrÔnico s

Rodovio ÍÍonsomozÔnicq c/ Ruo Décimo' s/n' Anexo oo Ginósio Municipol - Belo visto - CEP: ó8 1
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RFPúBLtcA rEoÉnnrtvn Do BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeiluro MuniciPol de lioitubo

obriootorio, exceto nos- cosos em que o lei

ãI % ";órú;enloçÔo esoecírico que

disouser sobre o 
. 
modolidode de

iãItt.?".'à discipline de formo diverso os

àã"i,ãtãêá* com os recursos de reposse'

# i;r.ã odmiiido' excepcionolmente'

i"Lo,.'"iJ priJà iustiricotivo do outoridode

^^*^^+ôn+ê o ulilizoÇôo do formo de

;:Jã 
";;;"Ãior n-o' lcitoções de que

[otã ã 
"op,t 

ou o nõo odoçõo do sisteÍno

à::;*; elelrôna-o' desde q.ue trque

Iãmir5v-àãã o inviobilidode técnico ou o

ããruãntogu. poro o odministroçÕo no

t-*ri-êãã ot Íormo eletrÔnico "'

lornou o utilizqçõo do pregôo 
"l:1'^Ôl:T

i"r'."À ããoção do formo presenciol somente sero

igo ocimo ref erido'

observodos no fose preporotório do licitoÇoo

Ij 
""J 

iõlãôlzoo2, que ossim dispõe:

O novo regulomento

obrigotório, e nÕo mois Preferenc

cobível conforme §3o e §4o do ori

Os requisitos o serem

forom eslobelecid os no ort. 3' do

Rodovio TronsomozÔnico c/ Ruo Décimo'

Art. 3" A fose Preporotório do Pregõo

observoró o seguinte:
tente ustificoró o

utoridode compe

necessl
obieto

dode de conÍroto
do certome, os

ÇÕo e
exigêncios de

definiró o

hobilitoçÕo, OS critérios de oce itoçõo dos

propostos. os sonçÕ es por inodim
onlÍoto, inc

plemento e

os clóusulo
lusive com

fixoçÕo dos Prozos Poro fornecimento;

ll- A definiçôo do objeto deveró ser Preciso'

suficiente e cloro' vedodos especiÍicoÇões
irrelevonles ou

que, por excessivos'

desnecessórios, limitem o comPetiçõo;

lll- Dos outos do Procedimento consto rôo o

jusiificot tvo dos definiçôe s ref eridos no t lso

I deste orligo e os indisPensóveis ele

ECnrcOS SObÍe os quols estiverom opol

bem como o orçomento, eloborodo

Ao

sdoc

s/n, Anexo oo Ginósio lúunlclpol - Bêlo Vislo - CEP: ó8 1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

PrefeiluÍo MuniciPol de ltoitubo

órgÕo ou entidode promotoro do. licitoçõo'

dos bens ou serviços o serem |icitodos;-e

lV- A outoridode compeÍenle designoro'

dentre os servidores do órgõo ou entidode
promoloro do licitoçÕo' o pregoelro e
iespeclivo equipe de opoio' cujo otribuiçoo

inilui, dentre outros' o recebimento dos

propostos e lonces' o onólise de. suo

oceitobilidode e suo clossificoçôo' bem

como o hobilitoÇÕo e o odjudicoçõo do

objeto do certome oo Iicitonte venceoor;

§ 1'" n equipe de opoio devero ser i"]:g]:d'
ám suo molorio por servidores ocupontes de

iorgo, efetivo ou emprego do

odÃinisrroçõo, preferenciolmenle
pertencenÍes oo quodro permonente^ do

ãrgoo o, enlidode promoioro do evento"'

Nesse posso, - Decreto n" 10'02412019 - oue' no ômbiÍo do Uniõo

regulomento o modolidodJ r"Iiãiã'io Pregõo' no f ormo elelrÔnico' tombém troÇo

direkizes do modolidode licitotorio' e ieitero o necessidode de estobelecer

determinodos critérios qr" i""iã"-'i"ir"-os-jurídicos imediotos no formotoçÕo do

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

"Art. 8" O processo relotivo oo pregõo' no

tormo etetrÔnico' seró inslruído com os

seguintes documenios' no mínimo:

i-i- esfuAo técnico preliminor' quondo

necessório;
ll - termo de referêncio;
lll - plonilho eslimotivo de despeso; ,- --rÁ":^
lV 

'- previsôo dos recursos orçomentonos

necessorios, com o indicoçõo dos rubricos'

.*.eto no hipótese de pregôo poro ÍeglsTro

de preÇos;
V--áuÜiroçao de oberturo do licitoçõo

Vl - designoçõo do Pregoeiro e do eq

de opoio;
Vll - editol e resPectivos onexos;

e
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REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de ltoltubo

Vlll - minuto do termo do conlroio' ou

instrumenio equivolente' ou minuto do oto

de registro de preços' conforme o coso;

lX - Porecer jurídico;
X -'documentoçõo exigido e opresentodo

Poro o hobililoçôo;
'Xl- proposlo de preços do licilonle:

Xll - oto do sessõo pÚblico' que conlero os

seguintes registros' entre oulros:

o) os licitontes PorliciPontes;
bi os ProPostos oPresentodos;
.i os ovisos' os esclorecimenlos e os

imPugnoçôes;
d1 oi tónces ofertodos' no ordem de

clossificoçõo;
ã) á suspánsao e o reinício do sessõo' se for o

co50;
fl ã áceitobitidode do proposlo de preço; 9)

o hobilitoçôo'
h) o decisÕo sobre o soneomenlo de enos

ou folhos no proposio ou no documentoçõo;
i1 os recursÀs interposÍos' os respectivos

onólises e os decisôes; e

i) o resultodo do licitoçõo;
Xlll - comprovontes dos publicoções:

o) do oviso do editol;
bi do extroto do conkoto;
c) dos demois otos cuio publicidode sejo

exigido; e
XIV - oto de homologoçõo'
§ l" A instúçôo 

-dó processo,,licitotório

[odero ser reolizodo por meio de sistemo

eletrônico' de modo que os otos e os

documenlos de que troto .esie ortigo'

constontes doi orquivos e registros digitois'

serõo vólidos poro lodos os efeitos legots'

inclusive poiÀ to*pr.ouoçõo e presloçôo de

con'tos.
i" ," 

- a oto do sessõo PÚblico

àisÃnioitizodo no internet imediotom

;;ã;;;;;".enomento' Poro ocesso li

s/n, Anêxo oo Ginósio Municipol - Belo Visto - CEP: ó8 1
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REPÚBLrcA FEeg;iluo'*ot t

Prefeituro MuniciPol de ltoitubo

Ademois' no ploneiomenÍo do pregõo' nc formo eletrônico' nos termos

do ort. l4 do Decreto 
" ' 

o'àZliàõiô' *e seiobservodo o seguinie:

"Art. 14. (...)

,l "'oloiofuo 
do esludo técnico preliminor

e do termo de referêncio: 
lécnico preliminor

ll - oorovoÇõo do esluoo
:-;"i;;;ã;e referêncio Pelo outoridode

I"ii.i" Àt 
" 9, " 

y 
" i:'l: ff§ 3,','á o"'.. 

",0l - eloboroÇõo do eonot'

:, ;iâ;' ã;luisomento e oceitoçôo dos

oroooslos, modo de orsputo .e' 9Y::9:
X"?*io,á o intervolo mínimo de diferenÇo

::';;;;'; de Percentuois entÍe os lonces'

II; in"cãt; tonio em reloÇõo oos lon-ces

, - r^.-^..tiÁri.rq õuonlo em reloÇôo oo lonce

'i,=" .ã# ;;grn:l :l"i:li", de hob.iÍoçõo,
lV - definiçôo dos exrgenL""r"ãrá]o, 

" 
'oo,

dos sonçÕes "pl:?l^":1,.:;oãiJui*iJoo"',
condiÇões que' Pelos su

,'ã"i," 
" 
ãà"i'o"''9:: 

^ i:'"J: "L"iu3fl "" 3
cálebroç_Õo^e t1?t"t"""1ãrio"àà"t do

ôdministroÇÕo PUbllco:
V:d;;ü;;;à' do Presoeiro e de suo equtpe

de oPoio" '

designoçõo do Pregoetro

ANolisondo os oulos do- Processo, verifico-se:
ferêncio; Iusiificotivos do

necessidode do con
lo:
trotoçõo; eloboro

eloboroÇoo do termo de re

çôo do editol; definiçóo dos exigêncios de
e equiPe de opo

hobilitoçôo e sonçoes oPlicóveis

O oto convocotorio troz o obieto Que se Pret
corocterísticos e q

ende odquirir com-o
uontificoçoo

presente
que se odequom o condiÇ

certome, discrimi
Õo de bens comuns' o
nondo nos onexos os

u sejo, é objetivome nte definido'

Op rocesso possui em seu conteúdo cotoçÔo de Preç os, que p
controtodo.

o

mensuroçÕo do es'timotiv o de Preço e do volor do despeso o ser

Rodovio Íronsomozônico
IAIÍUBA.PA
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REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
Prefeiluro MuniciPol de ltoitubo

As especificidodes deconentes do Lei Complemenior n" l2?12Çfr6

ollerodo posteriormenle peios Leis complementores n' 147/2O14 e n" 155/201 ó,

sôo observodos pelo minuto do editol,

No lnslrumento convocolório o critério de iulgomenlo utilizodo é o de

menor preço por item. A escolho otende oo que deiermino o inclso x' oo on 4-

do Lei no 10. 520/2000 e o inciso V do Artigo 8'do Decreio n' 3'555/2000' com

ã;;õ" seÀeinonte, ve;oÀos, ,,poro iulgomento e clossificoçôo dos propostos,

ráããlliáao o critério de menor preçó' observodos os prozos móximos poro

fornecimento, os especitlcãÇáes lécnicos e porômetros mínimos de desempenho

e quolidode definidos no editol"'

O Decreto n" 1O.O24l2Ol9, em seu ort' 7o lombém dispõe que o menol-

oreco é um dos critérios oã iufioÁento empregodos no seleçÔo do proposto

moii vontoioso poro o Administroçõo'

O requisilo ocimo se encontro opontodo no preômbulo- 
-do 

minuto

editol, conÍorme lombém determino o ort' 40' inc' Vll do Lei n" 8'óóól1993'

Vole ressollor que os disposiçÕes do Lei n' 8'666193 deverÔo ser

oplicodos ,rÀrioiorior.nl;, ;";L;;á do'disposto no ort g' do Lei no 10'520102:

"Aplicom-se subsidioriomeliJÉ"ã â'oooliàode de pregõo' os normos do Lei n'

8.óóó, de 2l de junho de 
,l993"'

Do onolise dos elementos obordodos no minuto do editol e suo

concordÔncio com os imposições do ort 40 do Lei de Licitoções' coníolo-se'que

foi eloborodo ., nor1.noníã àL1ltto."r dos ortigos 27 à 31 , bem como o ort' 40'

do Lei n" 8.666/93, que permitem' Íormolmente que estejo opio o produçôo dos

seus efeitos.

No que concerne o minuto do controto' esÍo deve seguir os regros

previslos peto orl. sS oo Lei i" ã'à'A'd'içs' O Anexo ll' do editol em onólise' prevê os

clóusulos conlrotuois r"loilnoãái Áo corpo do minuto do seguinte formo: objeto

vigêncio; preço; aotoçáo orçomentório; ..pog-omenio; 
reoiuste e olteroções'

enirego e recebimento'ã" àÀi"là' flscolizoçôo' obrigoções do controlodo;

ã'o.õãõ0", Jo controtonte, ,ãÀôo"r odministiolivos; rescisõo; vedoções, cosos

omissos, foro

Desto formo, entendemos que o minuto do controio vinculod

instrumentoconvocotorioopresentondo,observoosrequisilosmínimosexi

oo

Rodovio TronsornozÔnico c/ Ruo Décimo' s/n' Anexo oo Ginósio Municipol - Belo Visto - CEP: ó8 1
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pelo ort. 55 do Lei de Licitoções, lendo em visto que contém iodos os clóusulos

perlinentes o eslo controtoÇõo.

Portonlo,opósoonólisedodocumenloçõoopresentodoverificomos
queotéopresenteoto,oprocessoenconlro.seolendendoosexigêncioslegois.

CONCLUSÃO

Dionledoexposto,evidenciodoqueoComissõodePregôoEletrÔnico
procedeu oté o momenlo, em todos os olos inerentes oo procedimenlo liciiotório,

comobsolutosubmissõooosditomeslegoisnorteodoresdomolério,otestomoso
reguloridode iurídico-formol do procedimenlo'

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

e conveniêncio do pedido), nÔo se incluem no ômbito de onólise desle

Érocurodor, motivo pelo quol o presenle porecer opinolivo' cinge-se

exclusivomente oos contornos iurídicos formois do coso em comenlo' os

átementos técnicos pertinenÍes oo certome, deveró ser veriÍicodo pelos setores

àiponsóreis e outoridodes compelenles do prefeituro Municipol de lloilubo.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
Prefeiluro MuniciPol de ltoitubo

É o porecer, solvo mel r JUrzo

Itoitubo - P A, 25 de moio de 2020.
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