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REPÚBLICA TEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de ltoitubo

lniciolmenle, cumpre destocor que compete o esso Procurodorio,

unlco e exclusivomente, presior consultorio' sendo esle Porecer meromenle

opino'livo, sob o Prismo esÍritomente iurídico, noo lhe cobendo odentror em

ospectos relotivos o conveniêncio e oportunidode do Prótico dos otos

odministrolivos, que estôo reservodos à esfero discricionório do odministrod

público legolmente compelenie, tompouco exominor questões de notu

eminentemente técnico, odm inistrotivo e/ou finonceiro.

Troto.sedeconsultoencominhodopeloPregoeirodoMunicípiode
Itoiiubo - PA, que ,.qr", ánólút ocerco do reguloridode jurídico-formol do

il;il Eletránico n" O14I2O2O - PE, visondo o oquisiçôo de fillros poro

monulençõo de móquinos e ããminnOes poro olender o demondo do Secretorio

Munlcipol de lnfroestruluro ão r.aunicipio de ltoitubo, conforme especificoçôes do

Termo de Referêncio - Anexo I do Editol'

Desto feilo. conslo nos outos Memo n" 0127 12020 - SEMINFRA'

lustificotivJ áà-Secreúrio úunicipot de tnfroestruturo, solicitoÇôo de despeso,

despocho do Prefeito rrarni.iàot 
'poro que o setor competente providen-cie 

,o

pesquiso de preço e informe o existêncio de recursos orçomentórios' cgtgC,g! !e
õ;;;;;i;rnecedor lolJ,-áespocr'o do deportomento de contobilidode

informondo o dotoçõo 
"içãmántà'io 

disponívei poro otender o demondo'

decloroçÕo de odequoçáá-á'éáÃánratio e finonceiro' Portorio GAB/PMI n'

ooã7ióã0, ouiorizoçõo de obertuio de processo licilolório; outuoÇôo do processo

licilotório, despocho oe eÃããminnomenlo dos outos à ossessorio iurídico poro

ànafir. ã por..er, minuto doeditol e onexos' bem como' minulo do coniroto'

É o reloiório sucinlo'

ÍUNDAIAENÍAçÃO
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porômerrol:ei":fr,n5::.t:'q' o .onólise do presenle porecer é restriro oosto.ozttzoíõ,õelreil;;:,!9:,1"1 n"^86ó6/e3, pero Lei n; to.siotol, óã.,ãt."X;suosolteroções. rcrpot no 031 /2020 e pelos disposiçôes o. Lõlisjb"o'"

O preoõo ."n,,:Í:^"T modotidode de liciÍoçõo instiluído peto Lei no!?;?29/20!.2: poro o oquisiçoo de bens e servicos coEs to d os. D is rriÍo Federo r e r,a un rc r pios. N ;, j.ãH: 
;"#rJà s ff : 

r;.iX rffi.
:"j:1i9" diptomo tegol, sôo considerodos É;";""";"í.
3;ili?#3:':I8;*H"i,.1iÍ$;hJ,H,:.j#,§ffi I;,TeT".,"ã;,Jij

O Decreto n" 10^.0-24/2019 veio regulomenÍor o pregõo, no formoeletronico, vejo o que dispôe o tegisloÇôo no seu orÍ. lo:

elo regulomenlo oliciloçôo, no modolidode de pregõo, noformo eletrônico, poro o oquis içõo de bense o controtoçõo de servrÇos comuns,incluídos os serviços comuns de engenhorio,e dispõe sobre o uso do dispenso elelrônico.no ômbito do odminislroÇÕo público federol
§ i" A utilizoÇôo do modolidode de pregôo,no formo eleirônico pelos órgôos doodministroçôo público federol direto, pelosoulorquios, pelos fundoçoes e pelos fundosespeciois é obrigotono

2o As empresos públicos, os sociedodes deconomio mislo e suos subsidiórios, nostermos do regulomenlo inlerno de que lroÍoo ort. 40 do Lei n. 13.303, de 30 de junho de201ó, poderôo odolor, no que couber, osdisposições deste Decràf lnclusive o

"Art. lo Este Decr

§

o,d isposto no Copítulo XVil, observodos oslimiles de que Ío to o ort. 29 do rcferido Lei_§3" Poro o oquisiçôo de bens e oconlroloçÕo de serviços comuns pelos enlfederolivos, com o utilizoçôo de recursos doUniôo deconenÍes de tronsferênc losvoluntórios, tois como convênios e controÍosde reposse, o ulilizoçõo de pregõo no

[:,orü'; #^t'"-unico c/ Ruo Décimo. s/n, Anexo oo Ginósio Municipor _ Bero vi5ro - cEp: ó8.]
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eletrônico, ou do dispenso eletrônico seró

obrigotório, exceto nos cosos em que o lei

ou o regulomenloçõo específico que
dispuser sobre o modolidode de
tronsferêncio discipline de formo diverso os

controloções com os recursos de reposse.

§4' Seró odmitido, excepcionolmenle,
medionie prévio juíificotivo do outoridode
compeiente, o ulilizoçÕo do formo de
pregõo presenciol nos licitoçôes de que
troto o coput ou o nôo odoçôo do sistemo

de dispenso elelrônico, desde que fique
comprovodo o inviobilidode lécnico ou o
desvontogem poro o odministroçôo no

reolizoçôo do formo elekÔnico"'

O novo regulomento tornou o utilizoçõo do pregôo elelrÔnico

obrigotório, e nôo mois preferenciol. A odoçõo do formo presenciol somenle seró

cobível conforme §3o e §4o do ortigo ocimo referido.

Os requisitos o serem observodos no fose preporotório do licitoçõo

forom estobelecidos no ort. 3' do Lei n" 10.520/2002, que ossim dispõe:

"Arl. 3o A fose preporotório do pregÕo

observoró o seguinie:
l- A outoridode compeiente justificoró o
necessidode de conlroloçôo e definiró o
objelo do certome, os exigêncios de
hobilitoÇõo, os criiérios de oceitoçõo dos
propostos, os sonções por inodimplemento e
os clóusulos do coniroto, inclusive com
fixoçÔo dos prozos poro fornecimento;
ll- A definiçõo do objeto deveró ser preciso,

suficienie e cloro, vedodos especificoções
que, por excessivos, inelevontes ou
desnecessórios, limitem o compeliçôo;
lll- Dos ouios do procedimento consiorôo o
justificotivo dos definições referidos no inciso

I desle ortigo e os indispensóveis elementos
técnicos sobre os quois estiverom opoiodos,
bem como o orçomento, eloborodo Pe

Rodovio TronsomozÔnico c/
ITAIÍI.JBA PA

Ruo Décimo, s/n, Anexo oo Ginósio Municipol - Belo Visto - CEP:68'l8Go0O
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de opoio;
Vll - editol e resPectivos onexos;

Rodovio Tronsomozônico c/ Ruo Décimo, s/n' Anexo oo Ginósio Municipol - Belo Vislo - CEP: ó8 1
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órgõo ou entidode promotoro-do. licitoçôo'

dos bens ou serviços o serem licitodos;.e

lV- A outoridode compelente designoro'

dentre os servidores do órgõo ou entidode
promotoro do licitoçôo'. o PreS::lr9--:
respectivo equipe de opoio' cujo olribulçoo

inilui, denire oulros' o recebimento dos

propostos e lonces' o onólise de suo

oceitobilidode e suo clossificoçÕo' bem

como o hobilitoÇõo e o odjudicoçôo do

objeto do cerlome oo licilonie vencedor;

§ 1o A equipe de opoio deveró ser inlegrodo

ám suo moiorio por servidores ocupontes de

corgos efetivo ou êmpÍego do

odriinistroçôo. preferenciolmente

pertencenies oo quodro permonente 
, 
do

ãôao o, entidode promotoro do evenlo"'

Nesse posso, - Decreto n" 10'02412019 - que' no ômbito d'o Uniõo

reoulomento o moootidooeiãtãtário eregoo' no formo elelrÔnico' tombém lroço

:::#;, # ilàããrraããã-ricitotório, e ieitero o necessidode de estobelecer

determinodos critérios qr. i""ião ,.ir"xos iurídicos imediotos no formoioçõo do

êditol. com desioque poro o normo do seu ort' 8":

"Art. 8o O processo relotivo oo pregôo' no

formo eletrÔnico, seró inslruído com os

seguinies documenios, no mínimo:

i I estuOo iécnico pÍeliminor. quondo

necessório;
ll - termo de referêncio;
lll - plonilho estimotivo de despeso;

iv ' - previsõo dos recursos orçomentórios

necessórios, com o indicoçõo dos rubricos'

.*.ãto no hipólese de pregÕo poro regislro

de preÇos;
í-'outorizoçôo de oberturo do licitoçõo;

vt --Oesignáçõo do pregoeiro e do equipe

ITAITUBA.PA
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Vlll - minuto do lermo do conirolo' ou

insÍumenlo equivolente' ou minuto do olo
de registro de preços' conforme o coso;

lX - Porecer]urídlco;
X - documentoçôo exigido e opresentodo

Poro o hobilitoÇôo;
XI- proposto de preços do licitonle;

XII - oto do sessõo pÚblico' que conlero os

seguinies registros, entre outros:

o) os licitonies PorticiPontes;
b) os ProPoíos oPresenlodos;
ci os ovisos. os esctorecimenlos e os

imPugnoções;
d) oi lonces oferiodos' no ordem de

clossificoçÕo;
e) o suspánsÕo e o reinício do sessõo' se for o

coso;
f) á oceitobilidode do proposto de preço; 9)

o hobilitoçôo;
h) o decúõo sobre o soneomenio de enos

ou folhos no pÍoposlo ou no documentoçõo;
i) os recursos inierposlos' os respecÍlvos

onólises e os decisões; e

i) o resullodo do liciloçõo;
Xlll - comprovontes dos publicoções:

o) do oviso do ediiol;
b) do extroto do conlroio; e
ci dos demois otos cuio publicidode sejo

exigido; e
XIV - oio de homologoçõo'
g f " ,O inskuçôo do processo 

. 
licitotório

[oderó ser reolizodo por meio de sistemo

eletrônico, de modo que os olos e os

documentos de que troto este ortigo'

consiontes dos orquivos e regisÍos digitois'

serõo vólidos poro todos os efeitos legoh'

inclusive poro comprovoçõo e presloçõo de

conlos.
§ 2oAoio
disponibilhodo
opós o seu enc

do sessõo PÚblico sero

no internei imediotomente
enomento, Poro ocesso livre"'

Rodovio TronsomozÔnico c/ Ruo Décimo' s/n' Anexo qo Ginósio Municipol - Bêlo Visio - CEP: ó8 180400
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ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de ltoitubo

Ademois, no ploneiomento do pregõo, no formo eletrônico' nos termos

do ort. 14 do Decreto n'\0.02412019, deve ser observodo o seguinte:

"Art. 14. (...)

| - eloboroçõo do estudo técnico preliminor

e do Íermo de referêncio;
ll - oprovoÇôo do esludo técnico preliminor

e do termo de reÍerêncio pelo outoridode
competente ou quem eslo delegor;
lll - eloboroçÕo do ediiol, que eslobeleceró
os criÍérios de iulgomenlo e oceitoçõo dos
proposÍos, modo de disPuto e, quondo
necessório, o inlervolo mínimo de diferenço
de volores ou de percentuois entÍe os lonces,
que incidiró tonlo em reloçõo oos lonces
intermediórios, quonto em reloçôo oo lonce
que cobrir o melhor oferto;
lV - definiçôo dos exigêncios de hobilitoçõo.
dos sonÇôes oplicóveis, dos prozos e dos

condições que, pelos suos porticuloridodes,
selom considerodos relevontes Poro o

celebroÇÕo e execuçõo do conlro
otendimento dos necessidodes do

controtodo

Rodovio Tronsomozônico c/ Ruo Décimo, s/n, Anexo oo Ginósio Municipol - Belo vislq - cEP: ó8'l

toeo

odministroçõo PÚblico;
V- designoçõo do pregoeiro e de suo equipe
de opolo".

Anolisondo os outos do processo, verifico.se: designoçôo do pregoeiro

eequipedeopoio;eloboroçõodolermo.dereferêncio;iustificoÍivodo
necessidodedocontrotoçôo;eloboroçõodoedilol;definiçôodosexigênciosde
hobilitoçõo e sonções oplicóveis'

O oto convocotório troz o obieto que se pretende odquirir,.com o

presenie cerlome, discriminondo nos onexos os corocierGticos e quontificoçõo'

ou sejo, estÓ obietivomenie definido.

O processo possui em seu conteÚdo o relotório de cotoçõo' que

permile o mensuroçôo do estimolivo de preço e do volor do despeso o ser

IÍAITUBA PA

).\,



i !/

o rr-s et4 r,

Ã-
r:l

REPUBLICA FEDERAÍIVA DO BRASIL
ESTADo oo pnnÁ

Prefeituro Municipol de ltoilubo

As espêcificidodes deconentes do Lei Complementor n" 12312Cfl,6
ollerodo posteriormente pelos Leis Complementores n" 14112014 e n" 155/201ó,
sõo observodos pelo minuto do editol,

No lnstrumento convocotório o critério de julgomento uiilizodo é o de
menor preÇo por ilem. A escolho olende oo que delermino o inciso X, do orl. 4o
do Lei n" 10. 520/2000 e o inciso V do ArÍigo 8o do Decrelo n. 3.555/2000, com
redoçôo semelhonte, vejomos: "poro julgomento e clossificoçõo dos propostos,
seró odotodo o crilério de menor preço, observodos os prozos móximos poro
fornecimenlo, os especificoÇôes lécnicos e porômelros mínimos de desempenho
e quolidode definidos no editol".

O Decrelo n" 10.02412019, em seu orl. Z. tombém dispõe que o menor
preço é um dos cdiérios de julgomenlo empregodos no seleçôo do proposto
mois vontoioso poro o Administroçôo.

O requisilo ocimo se encontro oponlodo no preômbulo do minuto
editol, conforme lombém delermino o ort. 40, inc. Vll do Lei n" g.óóól'1993.

Vole ressolÍor que os disposições do Lei no 9.666193 deverôo ser
oplicodos subsidioriomenie, por forço do disposto no orl.9. do Lei no lO.52OlO2:
"Aplicom-se subsidioriomenie, poro o modolidode de pregõo, os normos do Lei n.
8.óóó, de 2l de junho de I 993".

Do onólise dos elementos obordodos no minulo do editol e suo
concordôncio com os imposiçôes do ort. 40 do Lei de Liciloções, constoto-se que
foi eloborodo em hormonio oos diiomes dos ortigos 2l à 3l: bem como o ort. 40,
do Lei no 8.66ó/93, que permilem, formolmenle que esiejo opto o produçôo dos
seus efeitos.

No que concerne o minulo do controlo, esto deve seguir os regros
previstos pelo ort.55 do Lei n" 8.666/93. o Anexo I, do ediror em onãrise, prerã o,
clóusulos controtuois relocionodos no corpo do minuto do seguinle formo: objelo
vigêncio; preço; dotoçõo orçomenlório; pogomento; reo.iuste e olleroçôes,
entrego e recebimento do obleto; fiscorizoçôo, obrigoções do conlrolodo;
obrigoções do conlrolonte; sonçôes odminislroiivoi; rescisôo; vedoçôes,
obrigoções gerois, cosos omissos, foro.

Deslo formo, enlendemos que o minuto do controto vinculodo oo
inslrumento convocolório opresenlondo, observo os requisitos mínimos exigidos

Rodovio Tronsomozônico c/ Ruo Décimo, s/n, Anexo oo Ginósio Municipor - Bero visro - cEp: ó8.r
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pelo orl. 55 do Lei de Liciloções, tendo em visto que contém todos os clóusulos
pertinenles o esio controloçôo.

Portonlo, opós o onólise do documentoçôo opresentodo verificomos
que olé o presenie oto, o processo enconiro-se otendendo os exigêncios legois.

coNcrusÃo

Dionte do exposto, evidenciodo que o Comissôo de Pregôo Elelrônico
procedeu oté o momento, em todos os otos inerentes oo procedimento licitotório,
com obsolulo submissõo oos ditomes legois norteodores do molério, olestomos o
reguloridode jurídicoJormol do procedimento.

Ressolle-se, oindo, que os critérios e o onólise de mérito (oporiunidode
e conveniêncio do pedido), nôo se incluem no Ômbito de onólise deste
Procurodor, moiivo pelo quol o presente porecer opinotivo, cinge-se
exclusivomente oos contornos jurÍdicos formois do coso em comenlo, os
elementos técnicos perlinentes oo certome, deveró ser verificodo pelos setores
responsóveis e ouloridodes compeientes do Prefeituro Municipol de Iloitubo.

É o porecer, solvo melhor ju2o.

lloitubo -PA,24 de julho de2020.

ATEMISTO H §l E SOUSA
O MUNICIPATPROCURAD

OAB A N" 9.964
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