
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeiluro MuniciPol de lioiiubo

É o relotório sucinto

fUNDAMENTAçÃO

lniciolmenie. cumpre destocor que compeÍe o esso Procurodorio,

único e exclusivomente, prestor consultorio' sendo este Porecer meÍomenie

opinotivo, sob o Prismo eslritomente iurídico, nõo lhe cobendo odentror em

ospectos relotivos o conveniêncio e oporlunidode do próÍico dos otos

odminislrotivos, que estôo reseryodos Ô esfero discricionório do odministrod

público legolmente competenle, tompouco exominor questões de noture

eminentemente técnico , odministrotivo e/ou finonceÍo
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Troto-sedeconsultoencominhodopeloPreooeirodoMunicípiode
Itoitubo - PA, que r..o'"r'l'À'ar:ut ãtã'lo ao reguloriãode jurídico-formol do

Preoõo Elekôni co n'027 l2o2ó-]É' 'iiãnoo 
o oquisiõõo de duos motonivelodoros

ooã oiender o n"..rriOáã". Oã iurrniãipto de tláitubo oirovés do Secretorio

t,tuniciool de lnfroestruturolleurNrnn, conforme especificoções do Termo de

Referêncio - Anexo I do Editol'

Desto feito, consto nos outos Memo -n" 
016212020 - SEMINFRA com

solicitoçõo de despeso "'üititãrvã 
át sec-re-1^111 Municipol de lnfroestruturo'

despochodoPrefeitouunicipotporoqueosetorcompelenteprovidencieo
pesquiso de preço e informe o exislêncio de recursos orcomentórios' preços de

referêncio portol de .otp'ã'iioritos' proposlo c-omerciol' mopo de coloÇôo

de preÇos. despocho dt d;;il;t"i" te àonÍooitidode infoÍmondo q dot::::
;;.ilãÃiá,'. àisponível ptã-ãÉ"ott o demondo' decloroÇõo de odequoÇoo

orcomentorio e finonceià, ü;; cnelpNr n' 0031 /2020' outorizoçôo de

H;,io;""0,ã..rrã rtitJ'Orià; outuoçoo do processo licitolório, despocho de

encominhomento dos outãia-ori.ttorio jurídico poro onólise e porecer, minulo

áo 
"Oitof 

e onexos, bem como' Minuio do controlo'

EXAME



No coso em telo, o onólise do presente oorecer é reskito oos

oorômelros delerminodos pão iti n" a ooól93' pelo Lei n; l0'520/02' DecreÍo no

ffb;;;ô;;."#,"i. ür"tãrpãr .i o31t2o2o e petos disposições do LC 123/0ó e

suos olteroções.

O pregõo consiste em modolidode de licitocôo instituído pelo Lei no

1O.52O|2OO2, poro o oquisição Jt o"n' e serviços tot'nt no ômbito do Uniõo'

Eslodos, Dislrilo Federol . r'iun-itipiot' Nos lermos do porógrofo Único do ort' 1" do

referido diplomo legol, sõo considerodos bens e servicos comuns oqueles culos

oodrões de desempenh. ;;ilüü;;;;; ier objetivomente definidos pelo

edilol, por meio de especificoçóes usuois no mercooo'

O Decreto n' 10'02412019 veio regulomenior o pregõo' no formo

etetrOnico, velo o que dlspõe o legisloçÔo no seu ort l o:

"Art. I o Esle Decreto regulomento o

licitoçÕo, no modolidode de pregoo' no

formá elelrônico, poro o oquisiçôo de bens

e o controtoçôo de serviços comuns'

incluídos os serviços comuns de engenhorio'

e dispõe sobre o uso do dispenso elelronlco'

no ômbito do odministroçõo pÚblico federol'

§ 1" A utilizoçõo do modolidode de pregoo'

io formo eletrônico' pelos órgõos do

odminiskoçõo pÚblico federol direto' pelos

outorquios, pelos fundoções e pelos f undos

esPeciois é obrigotório'
§ 2 As empresos públlcos, os sociedodes de

áconomio misto e suos subsidiórios' nos

termos do regulomento interno de que troto

o ort. 40 do Lei no 13.303, de 30 de junho de
201ó, poderõo odotor, no que couber' os

disposições deste Decrelo, inclusive o
disposio no Copílulo XVll, observodos os

limiles de que iÍolo oor1.29 do referido Lei'

§ 3" Poro o oquisiçõo de bens e o
controtoçôo de serviços comuns pelos enÍes
federotivos, com o uiilizoçõo de recursos do
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uniôo deconentes de ironsferênc
voluntórios, tois como convênios e controto
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de reposse, o utilizoçõo de pregõo no formo
eletrônico, ou do dispenso eletrÔnico seró
obrigolório, exceto nos cosos em que o lei
ou o regulomentoçôo especíÍico que
dispuser sobre o modolidode de
tronsferêncio discipline de formo diverso os
controloções com os recursos de reposse.

§4" Seró odmilido, excepcionolmenie,
medionle prévio justlficotivo do outoridode
competente, o uÍilizoçõo do Íormo de
pregÕo presenciol nos licitoções de que
koto o coput ou o nÕo odoÇôo do sislemo
de dispenso eletrônico, desde que fique
comprovodo o inviobilidode técnico ou o
desvontogem poro o odminislroçõo no
reolizoçôo do formo eletrônico".

O novo regulomento lornou o utilizoçÕo do pregõo elekônico
obrigotório, e nôo mois preferenciol. A odoçõo do foÍmo presenciol somenle seró

cobível conforme §3" e §4' do ortigo ocimo referido.

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

"Ari. 3o A fose preporotório do pregõo
observoró o seguinte:
l- A outoridode compelenie justificoró o
necessidode de controioçÕo e definiró o
objelo do certome, os exigêncios de
hobilitoçõo, os critérios de oceitoçôo dos
propostos, os sonçôes por inodimplemento e
os clóusulos do controto, inclusive com
fixoçõo dos prozos poro fornecimento;
ll- A definiçôo do objeto deveró ser preciso,
suficienie e cloro, vedodos especificoções
que, por excessivos, inelevontes ou
desnecessórios, limiÍem o competiçôo;
lll- Dos oulos do procedimenlo constorôo o\
justificoiivo dos definições referidos no inci{o \
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I desle ortigo e os indispensóveis elementos

iécnicos sobre os quois esliverom opoiodos'
bem como o orçomento, eloborodo pelo

órgôo ou entidode promoioro do Iicitoçõo'
dos bens ou serviços o serem licitodos; e

lV- A outoridodê competenle designoró'

denlre os servidores do órgôo ou entidode
oromotoro do licitoçõo, o pregoeiro e
iespectivo equipe de opoio. cuio otribuiÇõo

inilui, dentre outros, o recebimento dos

proposlos e lonces, o onólise de suo

oceitobilidode e suo clossificoçÕo, bem

como o hobilitoçÕo e o odjudicoçôo do

objeÍo do certome oo licitonie vencedor;

§ l" A equipe de opoio deveró ser inlegrodo
ém suo moiorio por servidores ocupontes de
corgos efetivo ou emprego do
odminisÍroçõo, preferenciolmente
perlencentes oo quodro permonente do
órgõo ou entidode promotoro do evenio".

Nesse posso, - Decreto n' 10-02412019 - que, no ômbito do Uniõo

regulomento o modolidode licitolório Pregõo, no formo eletrônico, tombém lroço

Olétizes do modolidode licitotório, e reilero o necessidode de estobelecer

determinodos critérios que terõo reflexos jurídicos imediolos no formotoçõo do

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

"Art. B" O processo reloiivo oo pregõo, no

formo elekônico, seró instruído com os

seguinÍes documentos, no mínimo:
I - esludo lécnico preliminor, quondo
necessório;
ll - termo de referêncio;
lll - plonilho estimotivo de despeso;
lV - previsôo dos recursos orçomentórios
necessórios, com o indicoçÔo dos rubricos,
exceto no hipólese de pregõo poro registro
de preços;
V - outorizoçÕo de oberturo do licitoçõo;
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Vl - designoçõo do pregoeiro e do equipe

de opoio;
Vll - editol e resPeciivos onexos;

viir - 
-mlnut" do lermo do conlroto' ou

inttrrr"Áro equivolente' ou minulo do olo

de registro de preços, conforme o coso;

lx - oorecer iurÍdico;
ii' - "Ããr.á"roçôo exigido e opresentodo

ooro o hobilitoçôo;-xi 
Àrooosto de preços do licilonte;

'iir :';i;-il iesiao'púotico, que conteró os

seouintes regislros, entre oulÍos:

olãs licitontes PorticiPontes;
tri os orooostos oPresenlodos;
;i os ovisos, os esclorecimentos e os

imDUonoÇões;
Ji- oi làn..t ofertodos' no ordem de

clossificoçõo;
ã1 o suspánsõo e o reinício do sessõo' se for o

coso;
f) ããceitooitidode do pÍoposto de preÇo; g)

o hobilitoçõo;
h) o deciiôo sobre o soneomenio de enos

ou folhos no proposto ou no documentoÇÕo;

ij os recursos inlerpostos, os respeciivos

onólises e os decisões; e

l) o resultodo do liciloÇõo;-illl 
- comprouontes dos publicoções:

o) do oviso do editol;
b) do exkoto do conkolo: e
c j dos demois olos cujo publicidode selo

exigido; e
XIV - oto de homologoçõo.
§ t " O inslruçÔo do processo licitoiorio

óoderó ser reolizodo por meio de sistemo

eleÍrônico, de modo que os otos e os

documentos de que troto este ortigo'

conslonles dos orquivos e registros digitois'

serôo vólidos Poro todos os efeitos legois,
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inclusive poro comprovoçõo e prestoçõo de
conios.
§ 2" A oto do sessôo PÚblico seú
áisponibilizodo no internet imediotomenie
opós o seu encenomenÍo, poro ocesso livre"'

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

doort.l4doDecreton"lO.O24l2Olg,deveserobservodooseguinte:

"Art. 14. (...)

I - eloboroçôo do esludo técnico preliminor

e do termo de referênclo;
ll - oprovoçôo do estudo técnico preliminor

e do termo de referêncio pelo outoridode
competente ou quem eslo delegor;
lll - eloboroçôo do editol, que estobeleceró
os critérios de julgomento e oceitoçÕo dos

propostos, modo de disPu'to e, quondo
necessório, o inÍervolo mínimo de diferenço
de volores ou de percenluois enlre os lonces'
que incidÍó tonto em reloçôo oos lonces

intermediórios, quonlo em reloçõo oo lonce
que cobrir o melhor oferto;
lV - CefiniçÕo dos exigêncios de hobililoçôo.
dos sonções oplicóveis, dos prozos e dos

condições que, pelos suos porticuloridodes,

sejcrm considerodos relevontes poro o
ceiebroçõo e execuçõo do controto e o
otendimenÍo dos necessidodes do
odministroçõo pÚblico;
V- designoçõo do pregoeiro e de suo equipe
de opoio".
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Anollsondo os outos do processo, verifico-se: designoçÔo do pregoeiro
e equipe de opoío; eloboroçôo do lerrno de referêncio; juslificotivo do
necessidode do controtoçôo; eloboroçÕo do edilol; definiçôo dos exigêncios de
hobilitoçôo e sonções oplicóveis.
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O oto convocotório troz o objeto que se pÍetende odquirir com o
presenle certome, discriminondo nos onexos os corocierísticos e quonlificoçôo,
ou sejo, esló ob.ieiivomente definido.

O processo possui em seu conteÚdo os preços de referêncio pelo Portol

de compros PÚblicos e proposto, que permilem o mensuroçõo do eslimotivo de
preço e do volor do despeso o ser conlrotodo.

As especificidodes decoirentes do Lei Complementor n' 12312Co6

olierodo posteriormente pelos Leis complemenlores n' 14712014 e n" 155/201ó,

sõo observodos pelo minuto do editol,

No lnstrumento convocoiório o critério de iulgomento uiilizodo é o de
menor preço por ilem. A escolho otende oo que delermino o inciso X, do ort. 4o

do Lei no I O. 520/2OOO e o inciso V do Artigo 8' do Decrelo n" 3.555/2000, com
redoÇõo semelhonte, vejomos: "poro juigomento e clossificoçõo dos propostos,

seró odotodo o critério de menor preço, observodos os prozos móximos poro
fornecimenlo, os especificoçôes técnicos e porômetros mínimos de desempenho
e quolidode definidos no editol".

O Decreto n' 10.02412019, em seu ort.7'tombém dispõe que o menor
preço é um dos critérios de iulgomento empregodos no seleçõo do proposio

mois vonÍojoso poro o Adminislroçôo.

O requisiÍo ocimo se enconiro opontodo no preômbulo do minulo
ediiol. conÍorme tombém determino o ort. 40, inc. Vll do Lei no 8.óóól'1993.

Vole ressollor que os disposições do Lei no 8.666/93 deverÕo ser
oplicodos subsidioriomenie, por forço do disposlo no ort.9o do Lei no 10.520102l.
"Aplicom-se subsidioriomenie, poro o modolidode de pregõo, os normos do Lei no

8.óóó, de 2l de junhode 1993".

Do onólise dos elementos obordodos no minuto do editol e suo
concordôncio com os imposições do ort. 40 do Lei de LiciioçÕes, consloto-se que
foi eloborodo em hormonio oos dilomes dos ortigos 2l d 3l , bem como o ort. 40,
do Lei no 8.6óó/93, que permitem, formolmenie que estejo opto o produçõo dos
seus efeilos.

No que concerne o minuto do coniroto, esto devê seguir os regroprevislos pero ort. 55 do Lei n" 8.óó6/93. o Anexo il, do edil.r em onãrise, pr"rã às
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cróusuros conrrotuo's rero::T::'*'"ã1;::3:.[[:'fi"1",:Xtül[":"'L:::li?
uioêncio; preço; dotoço"""'ãüiài.,"iocoràoção, obriooÇões do conkotodo:

"ítr"go 
e recebimenio-.ll;"j;;;u;, odminiskorivo-s: rescisôo; vedoÇoes'

obrigoÇões do conlroror

#ü;õ; sárois' cosos omissos' Íoro'

Desto formo' eniendemos q'" : Tltl' ?:"::[':l|'J#3':i3't:""
inrt..u r"nlã"tàivJcoiório o oresentondo' observo tt ;;"ü;i;àl os cto uiutos

oelo ort. 55 do Lei de Lrcnoções' tendo em visto que

ãertinentes o esto controtoÇoo'

Portonto' opos o onólise do documenJoÇoo opreseniodo verificomos

que olé o pÍesenle o'o' o 3'JtJ"ãt;;ü"" otendendo os exigêncios legots'

coNCtusÃo

Dionte do exPosto, evidenciodo que o ComissÓ o de Pregôo Eleirônico

procedeu oté o momento, em todos os oios inerenles oo Procedimento lic itolorio,

com obso luto submissÔo oos ditomes legois norteodores do motério . otestomos o

reguloridode iurídico{ormol do Procedimento.

Ressolte-se, oindo, que os critérios e o onólise de mérito (oPortunidode

e conveniêncio do Pedido)' nõo se incluem no ombilo de onólise deste

Procurodor, motivo Pelo guol o Presente Porecer opinotivo, cinge-se

exclusivomente oos contornos jurídicos formois do coso em comento, os

elementos Íécnicos Pertinenles oo certome, deveró ser verificodo Pelos setores

responsóveis e outoridodes competentes do Prefeitu ro MuniciPol de ltoilubo'

É o porecer, solvo melhor

itubo - PA. 1ó de selembro de 2020I
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