
REPÚBLICA TEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

PreÍeituro MuniciPol de lioitubo

lniciolmente, cumpre destocor que compete o esso Procurodorio,

U nico e exclusivomenie, prestor consultorio' sendo esie porecer meromente

opinotivo, sob o prismo estriÍomenle jurídico, noo lhe cobendo odentror em

ospectos re otivos o convenlenclo e oportunidode do Prólico dos ot

Troto.sedeconsultoencominhodopeloPregoeirodoMunicípiode
lioilubo - PA, que requer onóllse ocerco do reguloridode jurídico-formol do

P;õil rletànict n" ol3l2o2O - PE, visondo o oquisiçõo de peços poro veÍculos

;";;;t;; ãt'"nd.|. o deÁondo do Secreiorio Municipol de lnfroestruturo do

[ar"i.ipi.j o" ltoitubo, conforme especificoções do Termo de Referêncio - Anexo I

do Editol.

Desto feito, consio nos outos Memo' n" 012512020 - SEMINFRA'

lustificotivo àá Secretorio Municipol de lnfroestruturo, soliciloçôo de despeso,

ãáiót.ho do Prefeilo Municipol poro que o seior competenle providen-cie 
.o

óãiãrri. o" preço e informe o exiitêncio de recursos orçomentórios' t9t9Ç"9? q'
ã,"ããi.orn iornecedores iãcois, oespocno do deportomento de contobilidode

informondo o dotoçÕo oçomentório disponível poro olender o demondo'

Portorlo GAB/PMI n' OOSiIiOZO, decloroçôo de odequoçôo orçomenlório e

finonceiro.oulorizoçõodeoberturodeprocessolicitotório;outuoçõodoprocesso
rüiioroiio, despochô de eÁcominhomento dos outos ô ossessorio iurídico poro

àÀãLlr. u por.ãer, minuÍo do editol e onexos' bem como' minuio do controto'

É o relotório sucinto.

TUNDAMENÍAÇÃO

S

odministrolivo s, que estõo reservodos à esfero discricionório do odministro

público egolmente comPetenie, tomPouco exominor questões de nolure

eminentemenie técnico, odminiskotivo e/ou finonceiro
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REPÚBLICA FEDERAIIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ
PreÍeiluro Municipol de lloilubo

No coso em lelo, o onólise do presente porecer é restriÍo oos
porômetros determinodos pelo Lei n" 8.666/93, pelo Lei n" 10.520/02, Decreto no

10.02412019, Decreto Municipol n'031/2020 e pelos disposições do LC 123/0ó e
suos olteroções.

O pregôo consiste em modolidode de licitoçÕo inslituído pelo Lel no

10.52012002, poro o oquisiçôo de bens e serviços comuns no Ômbilo do Uniõo,
Eslodos, Distrito Federol e Municípios. Nos termos do poúgrofo Único do or1. 1' do
referido diplomo legol, sõo considerodos bens e serviços comuns oqueles cujos
podrões de desempenho e quolidode possom ser objelivomente definidos pelo
edilol, por meio de especificoções usuois no mercodo.

O Decreto n' 10.02412019 veio regulomenlor o pregôo, no formo
eletrônico, vejo o que dispõe o legisloÇõo no seu or1. lo:

"Art. I o Esle Decreto regulomento o
liciloçõo, no modolidode de pregõo, no
formo eletrônico, poro o oquisiçõo de bens
e o conlroloçôo de serviÇos comuns,
incluídos os serviços comuns de engenhorio,
e dispõe sobre o uso do dispenso eletrônico,
no ômbito do odminishoçõo pÚblico federol.
§ l" A utilizoçõo do modolidode de pregõo,
no formo elelrônico, pelos órgõos do
odministroçõo público federol direlo, pelos
outorquios, pelos fundoções e pelos fundos
especiois é obrigotório.
§ 2o As empresos públicos, os sociedodes de
economio misto e suos subsidiórios, nos

lermos do regulomento interno de que troto
o ort. 40 do Lei no 13.303, de 30 de junho de
201ó, poderõo odo'lor, no que couber, os
disposiçôes deste Decreto, inclusive o
disposlo no Copílulo XVll, observodos os

limites de que troto o otl. 29 do referldo Lei.

§3" Poro o oquisiçÕo de bens e o
controtoçõo de serviços comuns pelos entes
federotivos, com o ulilizoçõo de recursos do
Uniôo deconentes de tronsferêncios
voluntórios, lois como convênios e contro't
de reposse, o utilizoçõo de pregôo no form
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REPÚBLICA FÉDERATIVA DO BRASIL

ÊSTADO DO PARA

Prefeituro Municipol de ltoltubo

eletrônico, ou do dispenso etetrônico seró

obrigotório, exceto nos cosos em que o lêi

ou o regulomenloçõo específico que

disPuser sobre o modolidode de
tronsferêncio discipline de formo diverso os

controtoções com os recursos de reposse'

§4" Seró odmitido, excepcionolmenÍe,
medionle prévio .iustificolivo do ouÍoridode
competente, o utilizoçõo do formo de
pregôo presenciol nos licitoÇões de que
trolo o copul ou o nõo odoçôo do sistemo

de dispenso elelrônico, desde que fique

comprovodo o inviobilidode lécnico ou o
desvontogem poro o odminisiroçÔo no

reolizoçõo do formo eletrônico"'

O novo regulomento tornou o utilizoçõo do pregõo eletrônico

obrigolorio, e nõo moiipreferenciol. A odoçõo do formo presenciol somente seró

cobivel conforme §3o e §4o do ortigo ocimo referido'

osrequisitososeremobservodosnofosepreporolóriodolicitoçôo
foromesiobelecidosnoort.3odoLein"l0.520/2002,queossimdispõe:

"Art. 3o A fose preporotório do pregôo

observoró o seguinte:
l- A outoridode competente iusÍificoró o

necessidode de controloçõo e definiró o
objelo do certome, os exigêncios de
no'bititoçao, os critérios de oceitoçôo dos
propostos, os sonções por inodimplemento e

os clóusulos do conhoto, inclusive com
fixoçôo dos prozos poro Íornecimento;
ll- A definiÇõo do obieto deveró ser preciso'

suficiente e cloro, vedodos especificoÇÕes
que, por excessivos, irrelevontes ou

desnecessórios, limiiem o competiçõo;
lll- Dos oulos do procedimenlo constorõo o
justificoiivo do
I deste ortigo

s definições referidos no incaso

e os indispensóveis elementos
lécnicos sobre os quois esiiverom opoiod
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ
Prefeituro Municipol de ltoitubo

bem como o orçomento, eloborodo pelo
órgõo ou entldode promoloro do licitoçôo,
dos bens ou serviços o serem licitodos; e
lV- A outoridode competenle designoró,
dentre os servidores do órgõo ou entidode
promoloro do licitoçÕo, o pregoeiro e
respeclivo equipe de opoio, cujo otribuiçôo
inclui, dentre outros, o recebimento dos
propostos e lonces, o onólise de suo
oceitobilldode e suo clossificoçôo, bem
como o hobilitoçõo e o odjudicoçõo do
objeto do certome oo licltonte vencedor;
§ 1o A equipe de opoio deveró ser integrodo
em suo moiorio por servidores ocuponles de
corgos efetivo ou emprego do
odministroçÕo, preferenciolmente
perlencentes oo quodro permonente do
órgõo ou enlidode promoloro do evenlo".

Nesse posso, - Decrelo no 10.02412019 - que, no ÔmbiÍo do Uniôo
regulomento o modolidode licitotório Pregõo, no formo eletrÔnico, tombém troço
diretrizes do modolidode licitotório, e reitero o necessidode de estobelecer
delerminodos critérios que terõo reflexos jurídicos imediotos no formoÍoçõo do
editol, com desloque poro o normo do seu ort. 8':

"Art. 8o O processo relolivo oo pregõo, no
formo eletrônico, seró instruído com os

seguinles documentos, no mínimo:
| - esludo técnico preliminor, quondo
necessório;
ll - lermo de referêncio;

lll - plonilho esiimotivo de despeso;
lV - previsõo dos recursos orçomenlórios
necessórios, com o indicoçõo dos rubricos,
exce'fo no hipótese de pregôo poro registro
de preços;
V - outorizoçõo de oberturo do licitoçõo;
Vl - designoÇÕo do pregoeiro e do equi
de opoio;
Vll - editol e respeclivos onexos;
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ESIADO DO PARÁ
Prefeituro Municipol de ltoitubo

Vlll - minuto do termo do conlroto, ou
instrumento equivolente, ou minuto do oto
de regisko de preços, conforme o coso;
lX - porecer jurídico;
X - documenloçõo exigido e opresentodo
poro o hobililoçõo;
Xl- proposto de preços do licitonle;
Xll - oto do sessõo pÚblico, que conlerÓ os

seguintes regiskos, entre outros:
o) os liciÍontes porliciPontes;
b) os propostos opresenÍodos;
c) os ovisos, os esclorecimenlos e os

impugnoções;
d) os lonces oferlodos, no ordem de
clossificoçÕo;
e) o suspensõo e o reinício do sessõo, se for o
co50;
f) o oceilobilidode do proposio de preço; g)

o hobilitoçõo;
h) o decisôo sobre o soneomen'to de enos
ou folhos no proposto ou no documentoçõo;
i) os recursos interpostos, os respectivos
onólises e os decisões; e
j) o resultodo do liciloçõo;
Xlll - comprovontes dos publicoções:
o) do oviso do editol;
b) do extroto do controto; e
c) dos demois olos cuio publicidode sejo

exigido; e
XIV - oto de homologoçôo.
§ l' A inslruçôo do processo licitotório
poderó ser reolizodo por meio de sislemo
eletrônico, de modo que os otos e os
documentos de que trolo este ortigo,
constontes dos orquivos e registros digitois,
serõo vólidos poro todos os efeitos legois,
inclusive poro comprovoçôo e prestoçõo de
conlos.
§ 2" A olo do sessõo público seró
disponibilizodo no inlernel imediotomente
opós o seu enceÍromento, poro ocesso livr
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REPÚBLCA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeiluro Munlcipol de lloitubo

Ademois, no plonejomento do pregõo, no formo eletrônico, nos termos
do orl. I 4 do Decreto n' 10.024120\9 , deve ser observodo o seguinte:

"Art. 14. (...)
| - eloboroçõo do estudo técnico preliminor
e do termo de referêncio;
ll - oprovoÇõo do estudo técnico preliminor
e do termo de referêncio pelo ouloridode
competente ou quem eslo delegor;
lll - eloboroçÕo do edilol. que estobeleceró
os critérios de julgomento e oceitoçõo dos
propostos, modo de disputo e, quondo
necessório, o intervolo mínimo de diferenço
de volores ou de percenluois enlre os lonces,
que incidiró tonto em reloçõo oos lonces
intermediórios, quonto em reloçôo oo lonce
que cobrir o melhor oferÍo;
lV - definiÇÕo dos exigêncios de hobilitoçôo,
dos sonções oplicóveis, dos prozos e dos
condições que, pelos suos porÍiculoridodes,
sejom considerodos relevontes poro o
celebroçôo e execuçõo do controlo e o
otendimento dos necessidodes do
odministroçôo público;
V- designoçôo do pregoeiro e de suo equipe
de opoio".

Anolisondo os ouios do processo. verifico-se: designoçõo do pregoeiro
e equipe de opoio; eloboroçôo do termo de referêncio; juíificolivo do
necessidode do controtoçõo; eloboroçôo do edi'lol; deflniçõo dos exigêncios de
hobilitoçôo e sonçôes oplicóveis.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de ltoitubo

As especificidodes deconentes do Lei Comolementor n" 12312006

olterodo posteriormente pt-fo' Láú-ôo"nplemenlores n' 147 12014 e n" 155/201ó'

soo oOservoaos pelo minuto do editol'

Deslo formo, enlendemos que o minuto do conlroto vinculodo

instrumento convocolório opreseniondo, observo os requisitos mínimos exig

No lnstrumenlo convocolório o critério de juloomento utilizodo é o de

menor preço por iiem' A ttttiü;;;rút oo q'" oet"eráino o inciso X' do orl' 4'

do Lei no lo' 520/2000 t " ;"tü i ãt Ã'iis"'8o do Decreto n' 3'555/2000' com

redocôo semelhonle, uuiotoiiipoü'rào"*tnto e clossificoÇõo dos propostos'

seró odotodo o criÍério d" ;"";; úàiã. observodos os prozos moximos poro

fornecimento, os especificoçâ""; iiJi;;; porômetros mínlmos de desempenho

e quolidode definidos no editol"'

O Decreto n' 10'02412019' em seu ort' 7'tombem dispõe que o menor

oreco é um dos crirérios J"'l;ü;;;;-empr.gooos no seleçõo do proposto

mois vontoioso poro o Administroçõo'

O requisilo ocimo se encontro opontodo no preômbulo- do minuto

editol. conforme tombém d;;;t" ; ort' +0' inc' vll do Lei n'8'66611993'

Vole ressoltor que os disposições do Lei no 8'666193 deverôo ser

oolicodos subsidioriomentálÉttitiçà do disposto no ort' 9'do Lei no 10'520102:

ffiÊ#,-rã;Jüú.rr.rn"ÃiJ"p"ãã".ooofiàode de presõo' os normos do Lein"

a.ioo, oe 2l de junho de 1993"'

Do onólise dos elementos obordodos no minuto do editol e suo

concordônclo com os itpotiçá"t do ort' 40 do Lei de I icitocões' constolo-se que

foi etoborodo .. nor.onã'ito"rlii.íãr'oãt r,.i,sos 27 à 31, bem como o ort 40,

do Lei no 8.666t93, qr. p.''if"'' formolmente que estejo opto o produçÕo dos

seus efeitos.

Noqueconcerneominutodocontroto,esÍodeveseguirosregros
previstos p.ro ãa. ss oo L"t Ã"ã.oiil93. O Anexo il, do editol em onólise, prevê os

ctóusulos controtuois retocionoJãs Áo corpo do minuto do seguinte formo: objelo

;õ;ú; preço; dotoçôo orçomenlorio; pog-omento; reoiusle e olteroçÔes'

.Xtiás" .'reàeoimentô oo ào1eto; fiscolizoÇõo' obrigoções do controio-do;

ãoriõãão", do conirotonie; ionçôes odministrotivos; rescisõo; vedoçôes'

obrigoçôes gerois, cosos omlssos, foro'
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ
Prefeiluro Municipol de lloitubo

pelo ort. 55 do Lei de Licitoções, lendo em vislo que contém todos os clóusulos
perlinentes o esto conlrotoçõo.

Portonto, opós o onólise do documenloçõo opresentodo verificomos
que o1é o presente oto, o processo enconiro-se otendendo os exigêncios legois.

CONCTUSÃO

Dionte do exposto, evidenciodo que o ComissÕo de Pregõo Elelrônico
procedeu oté o momento, em lodos os otos inerentes oo procedimenio licitotório,
com obsoluto submissõo oos diiomes legois norleodores do motério, olestomos o
reguloridode jur'rdicojormol do procedimento.

Ressolte-se, oindo, que os critérios e o onólise de mérito (oportunidode
e conveniêncio do pedido), nõo se incluem no ômbito de onólise deste
Procurodor, motivo pelo quol o presente porecer opinotivo, cinge-se
exclusivomente oos contornos jurídicos Íormols do coso em comento, os

elementos técnlcos pertinentes oo certome, deveró ser verificodo pelos selores
responsóveis e ouloridodes competentes do Prefeliuro Municipol de ltoitubo.

É o porecer, solvo melhor juízo.

Itoitubo - PA, 17 de julho de 2020.

ATEMIST E SOUSA
O MUNICIPALPROCURA

OA /? 964
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