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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de lloitubo

É o relolório sucinlo.

TUNDAMENTAÇÃO

lntciolmenie, cumpre destocor que compete o esso procurodorio,

único e exclusivomente, preslor consultorio, sendo este Porecer meromente

oplnotivo, sob o prismo estritomente iurídico, nôo lhe cobendo odentror em

ospectos reloiivos o conveniêncio e oportunidode do Prólico dos otos

odm inistrotivos, que estôo reservodos à esfero discricionório do odministrodor

público legolmênte competenle, lomPouco exominor queslôes de nolu

eminenteme nle técnico, odministrotivo e/ou finonceiro'

Trolo-sedeconsultoencominhodopeloPregoeirodoMunicípiode
Itoilubo - PA, que ,.q"' ãiariu-ãi"tto do reguloridode iurídico-formol do

Presôo Eretrônico n" o22tzolo -.'-ij'1$;11^T::1?u" de moteriois elétricos'

ocessórios outomotivos e peços hidróulicos poro móquinos pesodos: t:Il!:-?:

ü;;;d", ; demondo áã s;;tt|.lt Municipol de lnfroestruturo do Municrpro

de ltoitubo, conforme .to.ái'tããàãt ;; i;;"'d" Referêncio - Anexo I do Editol'

Desto feiio, consto nos outos' Memo' n" 012612020 e 0\2812020 -
SEMINFRA, iustificoiivos, ,oriãitlça" dt d"'pu'ot' desPocho do Prefeito Municipol

;il';.;;: " tátái competãnte providencie o pesquiso de preço e informe o

existêncio de recursos "rçãá.,iarot, 
cotoçõo de preços com fornecedores

tocois, mopo ae cotoçãl âà- ãáç"t' áespocho do deportomento de

contobilidode informondo ã dotoçào órçomentorio. disponível poro. otender os

demondos, decloroçõo aã oàtô'oçaá orçomentório e ÍinonceÍo' Portorio

GAB/pMt n" O03l /2020, orrárizo-çào'a. obertuio de processo licitotório; outuoçôo

ãá óro..iro ticiiotório, oeióocio de encominhomento dos outos à ossessorio

úriaLo poro onólise e porecer, minuto do editol e onexos' bem como' minuto do

rco/2020/DlcoMPARECER JUR D

- o22lzo2o-?ÊtEIRÔNICO NPREG OE

úo N" ozglzozo.PROCESSO ADMI NISIRAT
AUTOMOTIVOS É

PARA ATENDER A

O MUNICÍPIO DE

ITAITUBA.
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RFPt'rBLlcA reoÉnÁrrvn Do BRASIL

FSTADO DO PARA

Pref eituro MuniciPol de ltoitubo

No coso em ielo, o onólise do Presenie Porecer é restrito oos

terminodos Pelo L.1 n' 3.555793, Pelo Lei no 
'l 0 .520tO2, Decreto n"

po
10.

rômetros de
02412019 e Pelos disPosições do LC 123/0ó e suos olieroÇões

10.520/2002, Poro o oq
O pregoo consiste em m

uisiÇõo de be
odolidode de licitoçõo in

ns e servlços comuns no
stituído Pelo Lei n"

ômbiio do UniÕo'

Éstodos, Dis trito Federol e úunicíPios. Nos termos do Porógrofo único do ort' 'lo do

referido diplomo legol, sôo considerodos bens e serviços comuns oqueles cuios

podrões de desemPenho e quolidode Possom ser objetivomente definidos Pelo

edito l, por meio de especificoÇões usuois no mercodo.

O Decreto n' 10.0241201 9 veio regulomentor o pregõo' no Íormo

eletrônico, veio o que dispôe o legisloçõo no seu orl' I

ecreto regulomento o

licitoÇõo, no modo lidode de PregÕo' no

formo eletrônico, Poro o oquisiçôo de bens

eo controloçÕo de serviços comuns'

incluídos os serviços comuns de engenhorio'

e disPõe sobre o uso do dispenso eletrônico'

no Ômbiio do odministro çÕo público federol'

§1"4utilizoçôo do modo lidode de Pregoo'

no formo eletrônico, Pelos órgôos do

odministroçõo Publico Íedero I direto, Pelos

outorquios, Pelos fundoçÕes e pelos fundos

especiois é obrigotório.
blicos, os sociedo des de

§ 2 As emPresos Pu

conomio misto e suos subsidiórios' nos

termos do regulomen to interno de que troto

o ort. 40 do Lei no I 3'303, de 30 de junho de

201 ó, Poderõo odotor, no que couber, os

disposiçóes deste Decrelo, inclusive o

disposto no CoPítulo XVll, observodos os

limiles de que tÍoto o or1.29 do referido Lel'

§3" Poro o oqulslçôo de bens e o

àonirotoçõo de serviços comuns Pelos entes

federoiivos, com o ulilizo çôo de recursos do

Uniõo deconentes de tronsferêncios

voluntórios, tois como convênios e controtos

de reposse, o uiilizoçõo de pregôo no formo

"Art. l" Este D
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REPÚBUCA IEDERATIVA DO BRASIL

ESÍADO DO PARA

Prefeiiuro MuniciPol de ltoitubo

eletrônico, ou do dispenso eletrÔnico sero

obrigotório, exceto nos cosos em que o lei

ou o regulomenloçôo específico qY'
disPuser lobre o modolidode de

lronsferêncio discipline de formo diverso os

conkoioções com os recursos de reposse

§4" Seú odmitido, excepcionolmente'
íredionte prévio iusiificotivo do outoridode
competenie, o utilizoçõo do formo de
pregõo ptesenciol nos liciloçÕes de que

irolã o coput ou o nõo odoçõo do sistemo

de dispenso elelrônico, desde que fique

comprovodo o inviobilidode técnico ou o
desvoniogem poro o odministroçõo no

reolizoçõo do formo elelrônico"'

O novo regulomento lornou o utilizoçôo do pregôo eletrônico

obrigolório, e noo moiipretàr.Àãior' n odoçôo do formo presenciol somente serÓ

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

Os requisilos o serem observodos no fose preporotório do licitoçôo

forom estobelecidos no ort.3o do Lei n' l0'520/2002' que ossim dispõe:

"Arl. 3o A fose preporotório do pregõo

observoró o seguinte:
l- A outoridode competenle iustificoró o
necessidode de conlroloçôo e definiró o
objeto do ceriome, os exigêncios de

no'Uititoçôo, os critérios de oceitoçõo dos

propostos, os sonções por inodimplemento e
os clóusulos do conlrolo, inclusive com
fixoçôo dos prozos poro fornecimento;
ll- A definiçôo do objeto deveró ser preciso'

suficiente ê cloro, vedodos especificoções
que, por excessivos, irrelevontes ou
desnecessórios, limitem o compeliçôo;
lll- Dos outos do procedimenio constorôo o
justificotivo dos definiçôes referidos no inciso
I deste ortigo e os indispensóveis elemenlos
técnicos sobre os quois estiverom opoiodos,
bem como o orçomenlo, eloborodo Pe

Rodovio Íronsomozônico c/ Ruo Décimo, s/n, Anexo oo Ginósio Municipol - Belo Visto - CEP: ó8.180{00
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REPúBLIcA rtoÉnetrva Do BRASIL

FSTADO DO PARA

Prefeituio MuniciPol de lloitubo

óroõo ou entidode promotoro do licitoçõo'

;;"'1;; ; ;rviç os o-serem ril'I" 
X'j,,; ".'u,lV- A ouioridode comPe

o"ní. ãi i"tidores do- órgõo ou entidode

Ir"rãtãà do licitoçôo' o pregoeiro -e
:"#;til; equipe oe opoio' cuio okibuiÇõo

iX:ff ãÊ àutros' o receblmenlo dos

;;;tüt e lonces' o onólise de suo

ã."Jltãüi[ooo. e suo clossificoÇÔo' bem

^^rn'\ ô hÔbilitoÇõo e o odjudicoçõo do

Hi"i" ;" ;;J;Ãà oo licitonte vencedor:

ii;o "qup. 
de opoio devero ser integrodo

à, ,rài',ü"tit poi servidores ocupontes de

ãã,õã' 
-àt"w' 

"' 
",5111Ji3,3,..,i3odminiskoçõo'

]ãi;;;";E; oo quodro Permonenle do

ã:Jà:;;; ;;idode Promotoio do evento"'

Nesse posso, - Decreto no 10'02412019 ---:" no ômbito do uniÕo

reoulomento o modotidooJíJ"ãiãt'â P;ó;"; no formo elekônico' tombém troÇo

aiÉtrizes do modolidod" rü:itjoii"' e ie1e19 o- necesidode de estobelecer

deierminodos crirérios qr"'t".rã"-'rãír"ios iurídicos imediotos no formotoçõo oo

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

"Ari. 8" O processo relotivo oo pregôo' no

toimo etetrônico' seró insiruído com os

seguintes Oocumentos' no mínimo:

| - estudo tecnico preliminor' quondo

necessório;
ll - termo de referêncio;
lll - plonilho esiimolivo de despeso; - -LL-i^.
lV 

'- previsôo dos recursos orçomenlorlos

neceriórios, com o indicoçõo dos rubricos'

;;;;ú "o 
hipótese de pregõo poro registro

de Preços;
V -ouiorizoçôo de oberturo do licitoçôo; 

.

Vl - designóçõo do pregoeiro e do equipe

de oPoio;
Vll - editol e resPeclivos onexos;
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REPÚBLICA TEDERATIVA DO BRASIL

ESÍADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de ltoitubo

Vlll - minuto do termo do controio' 
-ou

inskumento equivotente' ou minuto do oto

àe registro oe preços' conforme o coso;

lX - Porecer iurídico:
i -'documentoçõo exigido e opresenlodo

Poro o hobililoçõo;
'Xl- proposio de preços do licilonle; 

--.^- '
Xll - oio do sessôo público' que conlero os

seouintes regislros. entre outros:

o)ãs licitontes PorticiPontes;
bj os proPostos oPresenlodos;
ãí 

-t! -àritot, os esclorecimentos e os

impugnoções;
o'i" o"' rãÃã"t ofertodos' no ordem de

clossificoçôo;
ãüiuipànto" e o reinício do sessôo' se for o

coso;
ificeitourioode do proposlo 6s preço; 9)

o hobiliioçÔo;
Ãl o ou.Éo" sobre o soneomento de enos

;l âlú;;; proPoslo ou no documentoçôo;

í" oI' i..ri-t inlerposlos' os respectivos

onólises e os decisões; e
i] o resultodo do licitoçõo;
illl - .o.Prorontes dos Publicoções:
o) do oviso do editol;
bl do exiroto do conkoto; e

ãí ots oe"nois otos cujo publicidode sejo

exigido; e _
XIV - oto de homologoÇoo'
§ t " e instruçõo do processo licitotório

[oderó ser reolizodo por meio de sislemo

eleirônico, de modo que os otos e os

documenlos de que lrolo esie orligo'
constonies dos orquivos e regislros digitois'

serôo vólidos poro lodos os efeitos legois,

inclusive poro comprovoçõo e prestoçôo de
contos.
§ 2" A oto do sessôo PÚblico seró

disponibilizodo no inlernet imediolomente
opós o seu encenomento, Poro ocesso livre"
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de ltoiiubo

Ademois, no ploneiomenio do pregõo' no formo eletrônico' nos lermos

do ort. I 4 do Decreio n; to.oiltzols ' deve ser observodo o seguinte:

"Art. 14. (...)

t - etoOoroêôo do esludo lécnico preliminor

e do termo de referêncio;
tt - oorouocõo do esludo técnico preliminor

à oo t"rro de referêncio pelo ouÍoridode

competenie ou quem esio delegor;

ú - iãootoçao do ediiol, que estobe,leceró

ãt .iiteriot áe julgomento e oceiioçôo dos

ãioàottos, modo de disPuto e' quondo

necessorio, o intervolo mínimo de diferenço

de volores ou de percenluois entre os lonces'

que incidiro tonio em reloçõo oos lonces

iniermediórios, quonto em reloçôo oo lonce

oue cobrir o melhor oferlo;
tü - definiÇõo dos exigêncios de hobilitoçôo'

dos sonçóes oplicóveis, dos prozos e dos

condiçôás que, pelos suos porticuloridodes'

sejom considerodos relevontes poro o
celebroçôo e execuçÔo do conirolo e o
oiendimenlo dos necessidodes do
odminiskoçôo PÚblico;
V- designoçõo do pregoeiro e de suo equipe
de opoio".

Anolisondo os outos do processo, verifico-se: designoçõo do pregoeiro

e equipe de opoio; eloboroçõo do lermo de referêncio; justificotivo do

necessidode do conlrotoçõo; eloboroçõo do editol; definiçõo dos exigêncios de
hobiliioçôo e sonções oplicóveis.

O olo convocotório troz o obielo que se pretende odquirir com o
presente certome, discriminondo nos onexos os corocterísticos e quonÍificoçôo,
ou sejo. é objetivomenle definido.

O processo possui em seu conteúdo coloÇôo de preços, que permile o
mensuroçôo do estimotivo de preço e do volor do despeso o ser conlrolodo.

Rodoviq Írqnsomozônico c/ Ruo Décimq, s/n. Anexo oo cinósio Municipol - Belo visio - cEp: óB.l
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REPÚBLrcA FEDÉHYlluo t*ot''

PreÍeitJã MuniciPol de ltoiiubo

As especiricidodes deconent": d:-l:l^::fif[Sill l: iãi"§if
olterodo po,rJrjã*"ntt pelos Leis Complemenlores r

Hã Jü*tIão"s Pelo minuto do editol'

Nolnstrumentoconvocotórioocritério1"^l:1fl:[":t9,n:'l'yi::"';t't;

trrã ::':; sti& ã:XtÇ 
gp*,*::"* :,:*:";,l tí:ru*i*

":t"e':§!:*i*.:a"e'*.:Éi:tr;nt";;i"PÁx?àsT:Tft 

ff l:
fornecimento, os especlllc

ü;ãüà;ãtfinidos no editol"'

oDecretot:,.;..r.,1,il1k3[.'?'.T;á.,1i§?'fl SÊ?::if ffi'":iJ

H::'""."':[':"J#'Í'ii'"*i'oçao
o req uisit o e"l T:,::#:T T;: 13 :::ll,ii;i'l;ü:#'i'do 

min u to

editol, conforme tombén

Vore ressofior que os disposições 91 ['S' |;tií13' i:§:3;t'à?1
opricodos,uo,iaio,io..nt"ij"j#:'n.,i,%:i:,ff;:#;Jàá"; Ãàrmos oo rer n'

"Àolicom-se subsidioriom

t.ãà, ã. 2l de lunho de I 993" '

Do onólise dos elementos 9b'?'q:9":;"rS'U:X':l;SXfl t:;::
concoroaíÃ;;l qTf;:1.1ã,il%* j!$'.'ü::;il à11;;, como o_ort 

.40,
foi eloborodo em horm(

do Lei no 8.6661e3'o*;§##'ã..rnãrrn"nt" ôuáãtt"io opto o produçõo dos

---.-r--

seus efeitos.

omissos, foro.

instru

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

orevistos pelo ort. 55 do Lei;'; il);t õ nnt*o ll' do editol em onólise' pÍeve os

Eiã,,t",'.ãÃ,.,,.91?::1":.ia:"'*.;#SUXllS';""tlU":'f i*ili*:
:':,:§:"' "oi::L'Í,?jÍ,3'i.- 

$i"tã'" ii" â n" ç1-' o bris o çõe s do co niro to do ;

obrisoções oo contr.otonrel;ü;;; ààÁinistiotiuos; rescisôo; vedoÇões' cosos

Desto formo, entendemos que o minuto, do-controlo vinculodo oo

menlo convocotorio opresãnt,ondo, observo os requisitos mínimos exigidos

Rodovio TÍonsomozônico c/ Ruo Décimo, s/n
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t
nreÚ oircn reó-eiãl;i3uo * ^t't

preleitJr-o Municipol de ltoitubo

E:[',.*,::.t:,,:'i"",:::':?:Ts' 

lendo em visto que contém todos os cróusuros

Portonto,eo*:;::1,:.*Siã'-f:8ff :"::'::"J13::'flL"H*
que oté o Presente oto' o I

coNctusÁo

ffi ;,1iffi 
jsh';g;1§;,3f§çi';}"=;:ffi ::'i:"lr:l§:í' 

j*:#

'*ur-H*ff***'*****'tu*!ffi
É o porecer, solvo melhor iuÍzo'

Itoilubo - PA, 25 de ogosto de 2020'

AIEMISI

I

E SOUSA

PROCURA O MUNICIPAL

OA 9ó4
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