
t É&E./
REPUBLICA FEDERAIIVA DO BRASIL

ESTADo oo penÁ
Prefeituro Municipol de lloitubo

Troto-se de consulto encominhodo pelo pregoeiro do Município de
Itoitubo - PA, que requer onólise ocerco do reguloridode .iurídico{ormol do
Pregõo Elelrônico n" 019/2020 - PE, visondo o oquisiçôo de moleriois de
expedienle e diversos poro otender o demondo dos Secrelorios. Fundos de
Assislêncio Sociol. Educoçõo, Soúde e Município de lloilubo, conforme
especificoçôes do Termo de Referêncio - Anexo I do Ediiol.

Deslo feilo, consio nos oulos, soliciioçôo de despeso, justificoÍivos dos
Secrelórios, despocho do Prefeito Municipol poro que o seior compeienle
providencie o pesquiso de preço e informe o existêncio de recursos
orçomentórios, coloçôo de preços com fornecedores locois, relotório de
cotoçõo com vórios fornecedores otrovés do poriol de Compros
Governomentois, mopo de cotoçôo de preços, despocho do deportomenlo de
conÍobilidode informondo o dotoçôo orçomenlório disponível poro olender os
demondos, decloroçõo de odequoçõo orçomentório e finonceiro, porlorio
GAB/PMI n'0031/2020, outorizoçôo de oberturo de processo licitotório; outuoçôo
do processo |icitoiório, despocho de encominhomenlo dos outos à ossessorio
.iurídico poro onólise e porecer, minuto do edilol e onexos, bem como, minulo do
controlo.

E o relotório sucinto.

TUNDAMENTAçÃO

Drco/2020/DtcoMPARECER JUR

Ntco N" - 019/2020 - PÉ,PREGÃO ETEIR

PROCESSO ADMTNTSTRATtVO N" 0ó912020.

OBJETO - AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIVERSOS PARA ANTENDER A
DEMANDA DAS SECRETARIAS, FUNDOS DE ASS§TÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO,
SAÚDE E MUNICÍPIo DE ITAITUBA.
ASSUNTO - EXAME DA MINUTA DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

lniciolmenÍe, cumpre destocor que compete o esso procurodorio,
único e exclusivomente, preslor consultorio, sendo este porecer meromenle
opinolivo, sob o prismo estritomenle jurÍdico, nôo lhe cobendo odenlror em
ospeclos relotivos o conveniêncio e oportunidode do prótico dos olos
odministrotivos, que estôo reservodos à esfero discricionório do odminislrodor
público legolmenle compeiente, tompouco exominor quesiões de noturezo
eminentemenle técnico, odministrotivo e/ou finonceiro \

[:,Ori;,i-Jlorro-.rÔnico 
c/ Ruo Décimo. s/n, Anexo oo cinósio Municipot - Beto visto - arr' uu.,**§
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ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de lloitubo

No coso em telo, o onólise do presente porecer é

oorômetros delerminodos Jáo iei n" 8'666193' pelo Lei n" 10'520/02'

ffi;;/roü ã ôãiàt áúpo'iàões do Lc 123toó e suos olleroçÕes'

reslrito oos
Decrelo no

O pregõo consiste em modolidode de licitoçôo instituído p?|" 
i-?'-1"

1l.52}12@2,poro o oquisição ã" O"nt e serviços comuns no ômbito do Unroo'

Esrodos, Disirito Federot . rrrJn]"ô]ot r..ros termoi do porógrofo Ú"it" 9t^11 l, 1?
referido diplomo legol, soo considerodos bens e serviÇos comuns oqueles cujos

oodrões de desempenh" t;;liã;J; possom ser obielivomente definidos pelo

ãàiiot, por. meio de especificoções usuois no mercooo'

O Decreto n' 10.02412019 veio regulomentor o pregôo' no Íormo

etetrOnlco,-vejo á que dispõe o legisloçôo no seu ort' '1":

"Art. 1" Este Decreto regulomenlo o

liciloçôo, no modolidode de pregoo' no

iormo eletrônico, poro o oquisiçõo de bens

e o conirotoçõo de serviços comuns'

úctuídos os seruiços comuns de engenhorio'

à ã1t.." sobre o uso do dispenso elelrônico'

;. #;it; á" odministroçõo pÚblico federol'

s t" n utilizocõo do modolidode de pregoo

i" io* Ll.trôni.o, Pelos orgÔos do

oã.iÀttt"çoo pÚblico federol direto' pelos

ãriàlq"i.t, pelos fundoções e pelos fundos

espec iois é obrigotório.

§ 2 As emPresos Publtcos, os sociedodes de

economio misto e suos subsidiórios, nos

iermos do regulomento tnlerno de que troto

o ort. 40 do Lei n' 13.303. de 30 de iunho de

201ó, PoderÕo odotor, no que couber, o5

disposições deste Decreto, inclusive o

disposto no CoPítulo XVll, observodos os

limiies de que lroto o o 11.29 do referido Lei.

§3' Poro o oquisiçôodebenseo
êontrotoçõo de servlços comuns Pelos entes

federotivos, com o uiilizoçõo de recursos do

Uniõo deconentes de tronsferêncios

voluniórios, lois como convenlos e conkotos

de reposse, o utilizoçõo de Pregõo nof
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eletrônico. ou do dispenso eletrônico seó

;;;g;;ãt't. exceto nos cosos em que o rer

; "" regulomentoçõo esPecífico q::
ãÉoui"r, lobre o modolidode oe

iããtt"t *rt discipline de formo diverso os

controloções com os recursos de reposse 
'

# Gã odmitido' excePcionolmente-

ilo.""tJ prévio iustificoiivo do outoridode

.o.p"t.ni"' o. ulilizoçõo do formc 
-oe

pregõo presencrol nos licitoções d? 
' 
qu:

irojã o 
"opt* 

ou o nôo odoçôo do sistemo

à;';ispen.st eletrônico' desde q'ue ttque

Iãrãiã*ãã o inviobilidode técnico ou-o

desvontogem poro o odminiskoçõo no

ããriroioã oo tormo elekônico"'

O novo regulomenlo lornou o- utilizoç-ôo do pregôo eletrônico

::ffi1,":'s",:ffi : #': BfJ:;:í;, à:íE:xà 
io''"o presen cio' somen te sero

Os requisilos o serem observodos 'ry^l"T 
preporotóÍio do licitoçõo

forom eslobelecidos no tt1::lü; r"J il iõsáôlzoo2' que ossim dispôe:

"Art. 3o A fose preporotório do pregõo

observoró o seguinte:
i-n outoriOoOe competenle i"tifl:':g' :
neces§ãode de conkotoçõo e 

- 
deflnro 

-o
obieto do certome' os exigêncios de

hobilitoçÕo' os criiérios de o-ceiloÇõo-oos

propostos' os sonções por inodimplemento€

os clóusulos oo controto' inclusive com

fixoçôo dos prozos poro fornecimento; 
- -'-'

ll- A definiçõo do obielo deveró ser 
'precso'

t"tiài""t" à cloro' 
'êdodos 

especiflcoçoes

que' Por excesivos' irrelevantes ou

ãéinttts'atios' limitem o competiÇõo; '- ^
rrllôã, outot do procedimelto. :on:t-ol::, "
i,stiticotiuo dos deÍinições referidos lo'l:lto
iil;;; ;Ãs; " 

os inàisPensóveit 'ET:l'"'
ie*ito' so-bre os quois estiverom opoiooos'

bem como o áiçàm"nto' eloborodo pelor§
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Prefeituro MuniciPol de ltoitubo

órgõo ou entidode promoioro.do. licitoçõo'

dos bens ou serviços o serem licitodos;.e

lV- A outoridode competente deslgnoro'

denÍe os servidores do orgõo ou entidode

promoioro do licitoçõo'. o Pttg::il?-=:
respectivo equipe de opoio' culo otl:-urÇoo

inilui, denire ouhos' o recebimento dos

propostos e lonces' o onólise de suo

ãceitobilidode e suo clossificoçÕo'- bem

como o hobiliioçõo e o odjudicoçôo do

obieto do certome oo licitonle vencedor;

§ t';n 
"qrlpe 

de opoio devero ser in]:g]:do
ám suo moiorio poi servidores ocuponles de

ããtgot efetivo ou emprego do

odÃinistroçõo, pref erenciolmente

pertencenÍes oo quodro Oerlone-111 do

ãtgAá ", entidode promotoro do evenlo"'

Nesse posso, - Decrelo n' 1O'O24l2Ol9 - que' no ômbilo do Uniôo

regulomenio o modolidodeíJiãiáti" Pregõo' no formo eletrÔnico' lombém koço

diretrizes do modolldode túitorório' e ieitero o necessidode de estobelecer

determinodos critérios qr"'iãião i"iruxos iur'rdicos imediotos no formoloçôo do

aditol, aorn destoque poro o normo do seu ort' 8o:

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

formo elelrônico, seró inín"rído com os

seguintes documenios, no mínimo:

i-l- àitrao técnico preliminor' quondo

necessório;
ll - iermo de referêncio;
lll - plonilho eslimotivo de despeso;
'1y -- -fierita" dos recursos orçomenlórios

necesiãrios, com o indicoçõo dos rubricos'

;;;i;;. i'ripoiese de pregõo poro resistro

de preços;
V--àuàrizoçoo de oberturo do licitoçôo:

vr -ãesiánáçao do pregoeiro e do equipe

de oPoio;
Vll - editol e resPectivos onexos;

Rodovio Íronsomozônico c/ Ruo Décimo' s/n' Anexo oo Ginósio Municipol - Belo Visto - CEP
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Prefeiluro MuniciPol de ltoitubo

Vlll - minuto do termo do coniroio' ou

instrumento equivolente' ou minuio do oto

de registro de preços' conforme o coso;

lX - Porecer iurídico:
X - documentãçõo exigido e opresentodo

Poro o hobiliÍoçôo;
'Xl- proposto de preços do licitonle; 

-,^-.'
Xlt - oio do sessõo pÚblico' que contero os

seguintes regislros' enire outros:

o)-os licitontes PorticiPontes;
bi os ProPosios oPresentodos;

ãí ot à'isos' os esclorecimentos e os

imPugnoções'
O) os toncà ofertodos' no ordem de

clossificoçõo;
ãlãi"pánta" e o reinício do sessõo' se for o

coso;
f) ã áceiiooitidode do proposio de preço; 9)

o hobililoçôo;
À) á o"túa" sobre o soneomenlo 

-de^enos
ou folhos no proposto ou nq documenloÇoo;

i) os recursos inlerpostos' os respectivos

onólises e os decisões; e

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

o) do oviso do editol;
bi do extroto do contÍoto;
ii Oos aemois otos cuio publicidode selo

exigido; e -
Xlv - olo de homologoçoo'
§ 1" A lntttçá" 

-dó processo. licilotório

ioOeró ser reolizodo por meio de sisiemo

eletrônico' de modo que os otos e os

documentoi de que iroto .este ortigo'

constontes àoi orquivos e registros digitois'

serao vólidÀ poÍo Íodos os efeitos legois'

incluslve poiã ào'pr.o'oçôo e prestoçõo de

conlos.
sessôo Público sero

disponibilizodo no internet imediotomente

opós o seu encerÍomento, Poro ocesso livre"

Rodovio TronsomozÔnico c/ Ruo Décimo' s/n' Anexo oo Ginósio Municipol - Belo Vislo - CEP: ó8 18&0m
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ESTADO DO P

Prefeiluro MuniciPol

Ademois,""qel?;ü;g,.1?5ii33;JiJ:'S,?!lll"?§o'nostermos
do ort. I 4 do Decrelo no 10'(

A DO BRASIL

ARA
de lloitubo

"ert. tl. (...)

,]'"roÉolofao do estudo técnico preliminor

e do termo de referêncto; 
lécnico preliminor

ll - ÕorovoÇõo do esluoo I

': 
-J^"i;;;ã;e 

referêncio pelo ouloridode

;*-l-:;,,:: H:trüi t JJk'.,:':::
os critérios de iulgomenlo
orooostos, modo oe olspulo e' ..9'::9:
XL?*ta]ü, o interyoto mínimo de diferenço

n:;;t;'., de PeÍcentuois entre os lonces'

H" ffi:J'à tonio em reloÇõo oos lon-ces

;;;;;dú,i"t, quonto em reloçõo oo lonce

àue cobrir q mgtnolglelXios 
de hobiltoçôo,

lV - definiçõo d": tll9^?:"à:r"i,orã, . 'oot
cJos sonçÕes oPlicovets'

condiÇões que' pelos suos porticuloridodes'

I"I.i.""ãá"tterodos relevontes poro o

àZêü.ãã' e execuçôoto,oTJJ;l" "ol
otendimenlo dos I

odministroçôo PÚblico;
V]â"tiã"ãêa" do presoeiro e de suo equtpe

de oPoio" '

Anolisondo os outos do Processo' verifico-se: designoçôo do Pregoetro

e equipe de opoio; eloboroçô o do termo de reÍerênc io; lustificolivos do

necessidode do conlrotoçôo; eloboroçõ o do editol; definiçõo dos extgêncios de

hobilitoçõo e sonÇões oPlicóveis.

O oto convocotório troz o obieto que se Prete nde odquirir com o

ertome, discriminondo nos onexos os corocierísticos e quontificoçõo

prese
que se

nte c
odequom o condiçõo de bens comuns' ou sejo, é obietivomente definido.

Oprocesso possul EM SEU conteÚdo cotoçôo de

e do volor do desPeso

preço
oserc

s, que Permite o

ontrotodo.

mensuroçõo do estimotivo de Preço

Rodovio TÍonsomozÔnico c/ Rl,o Décimo' s/n' Anêxo oo Ginósb Mun'rcipol - Belo Visto - CEP: ó8 1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeiiuro MuniciPol de ltoitubo

As especificidodes deconenles do Lei Complemenior n' 1?9'?y9

olterodoposteriormentepelosLeisComplementoresn.|4712014en"155/20.1ó,
sõo observodos pelo minuto do ediiol,

Nolnstrumenloconvocotórioocritériode.iulgomentoutilizodoéode
menor preço por item. A escolho oiende oo que deiermino o inciso X' do ort' 4"

do Lei no lb. bzOlzOOo e o inciso v do Artigo 8" do Decrelo n" 3'555/2000' com

ãU;õ" semelhonte, vejomos: "poro .iulgomenio e.clossificoçôo dos propostos'

táãLã"üa. o crilé.o de menor preçó, observodos os prozos móximos poro

iornecimento, os especificoções técnicos e porômelros mínimos de desempenho

e quolidode definidos no editol"'

O Decrelo n'10.02412019, em seu orl' 7'lombém dispõe que o menor

preço é ,Ã oo, crilérios de iulgomenlo empregodos no seleçôo do proposto

mois vonÍojoso poro o Adminislroçôo.

O requisito ocimo se encontro opontodo no preômbulo do minuto

editol, conforme tombém determino o ort' 40, inc' Vll do Lei n' 8'ó6ó/1993'

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

oplicodossubsidioriomenle,porforçododispostonoort'godoLeino1l0'520102:t
iÁplicom-se subsidioriomeniu, poto ã modolidode de pregôo' os normos do Lei no

8.óóó, de 21 de junho de 1993".

Do onól'se dos elementos obordodos no minulo do editol e suo

concordônciocomosimposiçõesdoort.40doLeideLiciloçôes,consloto.sequ^e
toi 

"iãoàiooo 
em hormonio oos ditomes dos ortigos 27 d 31 ' bem como o ort' 40'

do Lei no 8.666t93, que permilem, formolmente que estejo opto o produçõo dos

seus efeitos.

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

previsios pelo ort. 55 do Lei n' 8.666193' O Anexo ll' do editol em onólise' prevê os

Llóusulos'controiuois relocionodos no corpo do minuto do seguinte formo: objeto

;isã;;ú, preço; dotoçõo orçomentório; .pog-omenio; reoiuste e olteroções'

àÀ"ti"go e reãebimento do óbieio; fiscolizoçôo, obrigoções do controtodo;

ãorióãço"t do controlonte; sonções odministrolivos; rescisõo; vedoÇôes' cosos

omissos, foro.

Desto formo, entendemos que o minuto do conlroio vinculodo oo

inslrumenlo convocotório opresentondô, observo os requisitos mínimos exigidos

Rodovio Tronsomozônico c/ Ruo Décimo, s/n, Anexo oo Ginósio Municipol - Belo vislo - cEP: ó8 1
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oelo orl. 55 do Lei de LicitoÇ-ões' lendo em visto que contém lodos os clóusulos

pertinentes o eslo conkotoÇoo'

Porlonto, opos o onólise do documenloçôo oDresentodo verificomos

que olé o presente oro' o p'JtJ"ã"iiont'o-te olendendo os exigêncios legots'

CONCTUSÃO

Dlonle do exposlo' evidenciodo 9Y:-:-?:1'*õo 
de Pregõo Eletrônico

orocedeuotéomomento';;i;ã;tosotosinerenlesooprocedimenlolicilotorio'
com obsoruto submissõo..J á,iãi-.,J, ,1,õoii norteodores do motério, olestomos o

üli ;iü. l.;ãico+ormol do procedimenlo'

Ressolte-se' oindo' que os critérios,e o t:1-ãff,i:ttit: 
':ffi,[:"'::i:

" .onu"nià-nàü do peoiao)' nõo se incluem no

procurodor, motivo o"'J"'á'oi"o"- piái"Àt"- 
^ 

pi'it;lr."o#t':";.:il3*:"
:'-"."ü;;;;"i. 

- 
áos conlornos lurídicos rt'T::^-::J;;iri.ãJo plto*eto'.'

L#;i;; Ê.;icos perlinentes oo certome' devero :

responsóveis e o'to'iooo"s lo-'itõ"^t;;i*feituro Municipol de ltoitubo'

É o Porecer' solvo melhor juízo'

ItÕilubo - PA' 07 de ogosto de 2020'

ATEMISTO SOUSA

PROCURA MUNICIPAL

OA PA 64
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