
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeiluro Municipol de ltoitubo

Iroto-se de consulto encominhodo pelo Pregoeiro do Município de
Itoitubo - PA, que requer onólise ocerco do reguloridode jurídico-formol do
Pregõo Elekônico n'021/2020 - PE, visondo o oquisiçôo de moteriois esportivos e
diversos poro olender o demondo do Fundo Municipol de EducoçÕo, conforme
especificoções do Termo de Referêncio - Anexo I do Edilol.

Deslo feito, consto nos outos, Memo. n' 31 l2O2O - DIRAD/SEMED,
justificolivo, solicitoçôo de despeso despocho do Secrelório Municipol de
Educoçõo poro que o selor competente providencie o pesquiso de preço e
informe o existêncio de recursos orçomentórios, cotoçôo de preços com
fornecedores locois. mopo de coioçôo de preços, despocho do deporlomenlo
de contobilidode informondo o dotoçõo orçomeniório disponível poro otender
os demondos, decloroçôo de odequoçõo orçomeniório e finonceiro, Portorio
GAB/PMI n' 0031 /2020, oulorizoçõo de oberluro de processo licilolório; ouluoçõo
do processo licitolório, despocho de encominhomenlo dos outos à ossessorio
jurÍdico poro onólise e porecer, minuto do editol e onexos, bem como, minulo do
controto.

É o relotório sucinlo.

FUNDAMENTAÇÃO

lniciolmente, cumpre deslocor que compele o esso procurodorio.
único e exclusivomente, preslor consultorio, sendo esÍe porecer meromente
opinotivo, sob o prismo eskitomente juídico, nôo lhe cobendo odentror em
ospeclos reloÍivos o conveniêncio e oportunidode do prótico dos otos
odminisirotivos, que eslôo reservodos à esfero discricionório do odministrodor
público legolmente compeienie, lompouco exominor questôes de noturezo
eminenlemente técnico, odministrotivo e/ou finonceiro.

PARECER JURíDrC0/2020/DTCOM

PREGÃO ErETRÔN|CO N" - 02r12020 - pE

PROCESSO ADMIN|SIRAT|VO N" O72/2O2O.

oBJETO - AaUlStÇÃO DE MATERTATS ESPORTTVOS E DTVERSOS pARA ATENDER A
DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

ASSUNTO . EXAME DA MINUTA DO EDIIAL E SEUS ANEXOS,
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REPÚBLICA FEDERAÍIVA DO BRASIL
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Prefeiluro Municipol de Itoitubo

No coso em telo' o onólise d^o^ pre,sglle porecer é

oorômelros determinodos pãã iti 
";k1ó/93''pelo 

Lei n" l0'520/02'

ffi;;/r.i; ã ôãro, oitpotiáãti ãã r'c r zsloo e suos olteroÇões

O pregõo consisle em modolidode. de licitoÇôo inslituído pelo Lei-n"

to.s2ot2oo2,poro o oqursrç;"";" ;;;; e serviços comuns no Ômbito do unroo'

Estodos, Diskito Federol 
" ";;tõt;'-Ná'Jt'rno' 

oo porogrofo Único do orl lo do

referido diplomo tegot' sAo ;onsiderodos bens e servicos comuns oqueles culos

podrões de desempenh" " 
;"#'##ãÃl -:":P'ãtivomente 

def inidos pelo

ããíoi.-p"irn"io de especificoções usuois no mercooo'

O Decreto n' 1O'O2412O19 veio regulomentor o pregõo' no formo

eletrÔnico, veio o que dispõe o legisloçôo no seu on' r''

restrito oos
Decreto no

'Art. I Este Decreto regulomenio o

Iicitoçõo, no modolidode de Pregôo' no

formo eleirônico, Poro o oquisiçõo de bens

e o controtoçõo de serviços comuns,

incluÍdos os serviços comuns de engenhorio.

e dispõ e sobre o uso do dispenso eleÍônico,

no Ômbito do odministroçôo público Íederol

§ 1"Au tilizoçõo do modolidode de Pregõo,

no formo eletrÔnico. Pelos órgôos do

odminiskoçôo pÚblico federo I direlo, Pelos

outorquios, pelos fundoções e pelos fundos

especiois é obrigolório.

§ 2" As emPreso s públic os. os sociedodes de

economio misto e suos subsidiórios, nos

termos do regulomento interno de que trolo

o ort. aO do Lei no 13'303' de 30 de iunho de

201ó, PoderÔo odotor, no que couber, OS

disposiÇões deste Decrelo, inclusive o

disposto no CoPítulo XVll. observodos os

limites de que troto o oti.29 do referido Lel'

§3" Poro o oquisiçõo de bens e o

controtoçôo de servtços comuns Pelos enles

federotivos, com o uiilizoçôo de recursos do

UniÕo deconentes de konsferêncios

volunlórios, tois como convênios e controtos

de rePosse , o utilizoçõo de pregõo no formo

elekÔnlco, ou do dispenso elelrÔnico s
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeiiuro Municipol de ltoitubo

obrigolório, exceto nos cosos em que o lei
ou o regulomenloçôo específico que
dispuser sobre o modolidode de
tronsferêncio discipline de formo diverso os
controtoções com os recursos de reposse.

§4" Seró odmiiido. excepcionolmenle,
medionle prévio justificotivo do outoridode
competenle, o utilizoçõo do formo de
pregôo presenciol nos liciioções de que
troto o copul ou o nôo odoçõo do sistemo
de dispênso elekônico, desde que fique
comprovodo o inviobilidode lécnico ou o
desvoniogem poro o odminislroçôo no
reolizoçõo do formo elekônico".

O novo regulomento tornou o utilizoçõo do pregôo elelrônico
obrigolório, e nõo mois preferenciol. A odoçõo do formo presenciol somente seró
cobível conforme §3o e §4o do ortigo ocimo referido.

Os requisitos o serem observodos no fose preporolório do liciloçÕo
forom estobelecidos no ort.3o do Lei n" 10.520/2002, que ossim dispõe:

"Arl. 3o A fose preporolório do pregõo
observoró o seguinte:
l- A ouioridode competenle justificoró o
necessidode de controtoçõo e def iniró o
objelo do certome, os exigêncios de
hobilitoçôo, os critérios de oceitoçõo dos
proposlos, os sonçôes por inodimplemento e
os cláusulos do conlroto, inclusive com
fixoçõo dos prozos poro fornecimenio;
ll- A definiçõo do objeto deveró ser preciso,
suficienle e cloro, vedodos especificoções
que, por excessivos, irrelevonles ou
desnecessórios, limilem o competiçôo;
lll- Dos oulos do procedimenlo constorõo o
jusiificolivo dos definiçôes referidos no inciso
I deste orligo e os indispensóveis elemenlos
técnicos sobre os quois estiverom opoiodos.
bem como o orçomento, eloborodo pel
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REPÚBUCA IEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de ltoitubo

órgõo ou eniidode promotoro.do. licitoçõo'

dos bens ou serviços o serem liciiodos;.e

lV- A ouÍoridode competente deslgnoro'

dentre os servidores do órgõo ou entidode

promoloro do licitoçõo'. o PreS::]l?^=:
iespectivo equipe de opoio' cujo olrib-urçÕo

initui, dentre outros' o recebimento dos

ProPostos e lonces' o onólise de suo

ãceiiobilidode e suo clossificoçõo' bem

.o.o o hobiliÍoçôo e o odiudicoçôo do

objeto do certome oo licitonle venceoor;

§l';À equipe oe opoio deveró ser inlegrodo

em suo motorio por servidores ocupontes de

iorgo, efeiivo ou emprego do

odriinistroçõo, preferenciolmenie
pertencenies oo quodro permonente-, do

ãtgoo o, enlidode promotoro do evento"'

de opoio;
Vll - editol e resPectivos onexos;
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Nesse posso, - Decreio n' 10'02412019 - oue' no ômbi'lo do Uniôo

regulomento o modolidode[Jiãiãrio e'egoo' no formo eletrônico' lombém lroço

diretrizes do modolidode ticitotório' e ieilero o necessidode de estobelecer

determinodos crliérios q'"'iãiãt tãiruxos jurídicos imediotos no formoloçôo do

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

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

formo eletrônico, seró instruÍdo com os

seouintes documenlos. no mínimo:

i-l- estuOo lécnico preliminor' quondo

necessório;
ll - termo de reÍerêncio;
lll - plonilho estimotivo de despeso;'iv -- - 

previsoo dos recursos orçomenlórios

n"..rióriot, com o indicoçôo dos rubricos'

â*."r" "" hipótese de pregõo poro regisko

de preÇos;
í-outorizoçôo de oberturo do liciloçôo;

Vt - ãesignoçôo do pregoeiro e do equipe
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PFPÚBLICA FÉDERATIVA
ESTADO DO PA

Prefeituro MuniciPol d

DO BRASIL

RA
e lloitubo

Vlrr - minuto dg J"lIo ir'*"rlXi? .::
instrumento equivolente' o

oJãnü. o" Preços' conforme o coso:

lx - ooÍecer iuÍidlco: .lo e opresenlodoi - documentoçõo extgto

ooro o hobllitoçoo;

T::ts j: f,tJ:T;s:l: t'g"lon,"'o o'

."oulites tegistros' entre outros:
-.-.. 

t"oç licito nles porliciponles;

üi ãt ài"Pott"t oPresentodos;

:i "à!'"&;tt' os escloÍecimentos e os

'St'"t":::::t orertodos' no ordem de

clossificoçõo; . .o do sessõo, se for o
e) o suspensôo e o relnlcll

coso; 
oPosio de Preço: g)

f) o oceitobilidode do Pr'

o hobilitoçoo;
Ir"ããàãitá" sobre o soneomento d? :1t^:
:l ;., il;; ;ã o,.e":1:_"^i:; d 

li, [iJ.,?Í,Í!;il os recursos interpo!

onolises e os decisões; e

k ::';ffif*,'"?'5fii, o""'u.''
ôl do oviso do editol;

Éi ãà exroto do conkolo: e

liiâ àãÃ"rs otos cuio publicidode selo

itv-- oto de homologoÇolio..rro licitotorios l" A instruçôo o""J'"à"jã-O. 
sistemo

áodero ser reolizodo

:Ê;;.;. de modo ol!,^"' 
^.11"' ",7*'.1"1

documentos . d"_-_lY.7or'X 
i!n6",,", oúiút,

constontes dos orqutl

,'""à.""a'ú"t poro lodos os efeitos legors'

inclusive poro comprovoçõo e presloçõo de

lonlSt o oto do sessõo PÚb

hí::',lrí:;:J:'"','l"J.lT:'J

lico seró
otomente
esso livre".
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeiluro MuniciPol de ltoiiubo

Ademois' no ploneiomenlo do pregõo' n-o formo eletrônico' nos termos

do ort. t4 do Decreto "" 
ro.oTliio"iç, aã"àseiobservodo o sesuinte:

"Art. 14' ("')
r -'"foOo''ãçao do estudo técnico preliminor

e do iermo de referêncio:

i ]ãpiáu"ça" do estudo técnico prelrmrnor

" oã-t.rró de referêncio pelo outoridode

ãomPetente ou quem esto delegor; 
'

[t - etoooroçao do editol' que eslobe-lecero

ã, .iitolot áe iulgomento e oceitoçõo do-s

;;;;it; modo" de disPuto e' 3'::9:
I.ã"riotio, o intervolo mínimo de difl:1!:
Jã *rot"t ou de percentuois enke os loncet

ãJ"lniiaita tonio em reloçõo-oos lonc-es

intermediorios' quonto em reloçõo oo lonce

que cobrir o melhÔr oferto;

ü- áetiniçoo dos exigêncios de hobilitoÇõo'

dos sonçóes oplicóveis' dos prozos e oos

condições que' pelos suos portic-ulo'ld'odes'

,".]ài-.,--i"niiatroaot relevontes poÍo o
celebroçõo e execuçôo do controto e-o

otendimenÍo dos necessidodes oo

odminiskoçõo PÚblico;
v- à"risnoêao do pregoeiro e de suo equtpe

de oPoio"'

Anolisondo os outos do processo' verifico-se: designoÇõo do pregoetro

e equipe de opoio; "r"ol"tliã-ãã--ü'to "de 
referêncio; iustificotivo oo

necessidode do conÍoloçJ;';ü;r.Jç:t;o editol; definiÇõo dos exigêncios de

nãoí,iáia. e sonÇões oplicóveis'

O olo convocotório iroz o obleto que :: oretende odquirir com o

oresente certome, Ofclmirãn-Oo no' ont*o' os corocieísticos e quontiÍicoÇôo'

U;;É, é obieiivomente definido'

O processo possui em seu conleÚdo coloçôo de preços' que perm

mensuroçôo do estimotivo §'i.,àçl"t;";àãt oo oêspeso o ser conlrolodo'
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de lloilubo

As especificidodes deconentes do Lei Complementor "" 'l??l?P9
ollerodo posteriormenle ptfotiáú-cotplementores n" 147 1201 4 e n' 155/201 ó'

sõo observodos pelo minuto do editol'

Nolnslrumenloconvocoiórioocrilériodejulgomenloutilizodoéode
menor preço por item. n "ãino 

ãrànde oo que determino o inciso x' do ort 4"

do Lei n'lo.52012000 " 
t"útiio v oo 'qdigo 8" do Decreto n" 3'555/2000' com

redoçôo semelhonte, 'eio*o-'iiporo 
juEo;ento e clossificoçôo dos propostos'

seró odolodo o critério o. rn"nã|. práçã, observodos os prozos móximos poro

fornecimento, os especiRcãçáti lãtÃittit e porômekos mínimos de desempenho

e quolidode definidos no edilol"'

o Decreto n'1o'02412019' em seu ort' 7'tombem dispõe que o menor

oreco é um dos critérios aã iliõoÁ"nt" empregodos no seleçõo do proposto

moii vonloioso poro o Administroçôo'

O requisito ocimo se enconiro oponiodo no preômbulo- do minuto

editol. conforme iombém JJetmino o ort' 40' inc' Vll do Lei n" 8'óóó/1993'

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

oplicodos subsidiorioment;;;t;Ltçt do'disposio no ort' 9'do Lei no 1o'52olo2:

"Aplicom-se subsidioriomeÃiJÉ*" ã-rnàooliáode de pregôo' os normos do Lei n"

8.óóó, de 21 de iunho de 1993"'

Do onólise dos elemênÍos obordodos no minuto do editol e suo

concordôncio com os im josições do orl' 40 do Lei de Licitoções' constolo-se que

foi etoborodo em normonã à-ÀãitomLs oos ortigos 27 ô 3l ' bem como o ort' 40'

do Lei n' 8.666t93, qu. p.irit.., formolmente que eslejo opto o produçõo dos

seus efeitos.

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

previslos peto ort. ss oo L"ii.ã.o,io,içá. o Anexo ll, do editol em onólise, prevê os

clóusulos conlroluois r"roJionoãái Áo corpo do minuio do seguinte formo: objelo

;üãffi, ãreçã; aotoçáo orçomentório; pog-omento; reoiusle e olteroÇÕes'

entrego e recebimento'ã" ãoÊtã; fiscoliioçõo' obrigoções do controÍodo;

ãoriõãõo", do conkotonlel son;ôes odministrolivos; rescisõo; vedoçôes, cosos

omissos, foro.

DesÍo formo, eniendemos que o minulo do controto vinculodo oo

instrumento convocolório opresentondo' obseryo os requisitos mínimos exigid
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oelo ori. 55 do Lei de Licitoções' lendo em visto que contém todos os clóusulos

peÍlinenÍes o esto controioÇõo'

Portonto, opos o onólise do documenloçôo opresentodo verificomos

que oté o presente oto, o p'üÃto entontro-se otendendo os exigêncios legois'

CONCTUSÃO

Dionte do exposto, evidenciodo que o Comissõo de Pregõo Eletrônico

procedeu oté o momento, t""''l iàãã' às otos inerentes oo procedimenio llcitolório'

com obsoluto submissÕo o"l oiiáÀtt legois norieodores do molério' oiestomos o

ãgutoriaoOe jurÍdico-formol do pÍocedimento'

Ressolle-se, oindo, que os critérios e o onólise de mérito (oportunidode

e conveniêncio do pediãoi' 
- 
nao tt incluem no 

- 
ômbiio de onólise deste

procurodor, motivo peto" ãrãi 
-o 

presente . porecer opinotivo' cinge-se

exclusivomente oo, .onío"ü-'-1"àitàt formois do coso em comento' os

elementos lécnicos p"rrintiliuioã táitàrnt' deveró ser verificodo pelos seÍores

responsóveis e ouloridodes c"ãp"t"t'r"t do Prefeituro Municipol de lioitubo'

RÊPÚBLICA FEDERAIIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeiluro MuniciPol de lloitubo

Éopo recer, solvo melhor juízo'

lloitubo - PA,24 de ogosto de 2020

ATEMIST USA

PROCURA NICIPAL

o
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