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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de ltoitubo

Troto-se de consullo encominhodo pelo Preooeiro do Município de

ltoitubo - PA, que,."ou"' onL"'ilã;;;; ;;;;s'lãridode úrídico-rormoldo Presõo

Életrônico n'o29l2o2o- PE' ;ü;ã; oq'i'içaã at equioomentos poro otender o

demondo do Secreiorio 
"tl"'-]'pãio1i"i'"oãttut"" 

do Município de ltoitubo/PA'

Deslo feito, consto nos outos' Memo'- n" 0'185/2020 - SEMINFRA'

iustificotivo do Secretório oi ilit"ãtt"t"'t'solicitoçôo de despeso' CotoÇÕo de

t,.cor, Mopo de cotoÇÕo ã" ;;;;;';;tóocho.do Prefeito Municipol poro que o

setor informe o exislêncio d;;;""r;; orçomento,ios, desoocho do deportomento

decontobindoo.into''on5Jããiiit"uãáiãá'J'u1;,,:'"""1';:f.:il:'"t:fl :l:
ããÀã"oã á.cloroçõo de odequoçôo orçomenÍc

cAB/PMl n'0O3l /2020, "'tJ'itãããà'oãobertuio 
de processo licilotório; ouluoçôo

do processo licitotório' o"tptltnã Jt ãntorninnomento dos oulos o ossessono

jurídico poro onólise e p"'"ã;:;;;ú ão taitot e onexos' bem como' minuto do

É o relotório sucinlo

FUNDAMENIAÇÃO

lniciolmenÍe,cumpredestocorquecompeteoessoprocurodorio'Único
e exclusivomenle, prestor aãnrrrtàru, sendo esie porecer meromente opinotivo'

sob o orismo estritomente jurãftã' 
"áã 

f Áã t"bendo odentror em ospectos reloiivos

o conveniêncio e oportrnio-oãã áã-ôráti.o dos olos odministrotivos, que estôo

reservodos à esfero oitãt:ãnãti" do odministrodor pÚblico legolmente

competente. tompouco .,ãninàü'utlões de noÍurezo eminentemenle técnico'

odminislrolivo e/ou finonceiro'

No coso em telo, o onólise do presenle porecer é restrito oos porÔme

determinodos pelo Lei n" 8.666193, pelo Lei n" 1O'52O1O2' Decreto n'10'0241201

pelos disposições do LC 123106 e suos olteroções'
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REPÚBLICA FEDERAÍIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de lloitubo

O pregôo consisle em modolidode. de liciiocõo instituído pelo Lei no

1o.52ol2oo2,poro o oqursrção"àt oãÃt e serviços to-unt no ômbito do Uniõo'

Eslodos, Diskiio Federol t 
"Jitip'tã' 

*ái"ttoi o"^porosrofo Único do ort' !' do

referido diplomo tegor' sao";à-;!lãe'ooos bens e servicos comuns oqueles cuios

oodrões de desempenht t;il#üõosül t::*1àtivomente definldos pelo

ããilrií.iáãrt de especificoções usuois no mercooo'

O Decrelo no 10'02412019 veio regulomentor o pregôo' no formo

etetronico,"veÉãà'á oitpoá á rtgisloçôo no seu ort' lo:

"Art. l' Este Decreto regulomenlo o licilo-ç-õo'

no modolidode de PregÔo'. 1o to'I:
eletrônico' poro o oquisiçõo de bens' e o

ãõntroroçao de serviços comuns' incluído§ os

serviços comuns de engenhorio' t -d!P?:
,ãotããuso oo dispenso elelrÔnico' no ômbrto

do odministroÇôo pÚblico teoeÍol'
s l' n utitizoçao do modolidode de pregoo'

io tormo elelrÔnico' pelos orgÕos oo

odministroçõo pÚblico federol direlo'- pelos

ãriàià,nt, pelos fundoções e pelos fundos

esPeciois é obrigotório '

§ 2o As empresos pÚblicos' os sociedodes de

J.ãn".i" misto e suos subsidiorios' nos

iuiro, oo regulomenlo interno de que iroto

" 
ãtr. +o do têi n' 13'303' de 30 de iunho de

ãoie, poaerao odotor' no que couber' os

ãirpãtiço"t desle Decrelo' inclusive o

ãiiããirà no copÍturo xYl',o?:."1:9?'^'o'
limiles de que iroto o ori ' 29 do Íetenoo. Le-r'-

§s; eoto o àquisiçõo de bens e o co-ntroloçoo

áe serviços comuns pelos enies federollvot

iorn o ulilizoçôo de recursos d9 . unloo

deconentes de tÍonsferêncios voluntórios' tois

cãÀo convcnios e conlrotos de re-pose' o

uiilizoçôo de pregõo no formo.eletrôlitl-?-'
do dispenso eletrônico sero obrigolono'

exceto nos cosos em que o lei .ou I
iáõuràmentoçao específico oue disg-us9i-,'

sobre o modolidode de konsferênció-'t..'
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REPÚBLICA FEDERATIVA-DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniclPol de Iloitubo

discipline de Íormo diverso os controtoções

com os recursos de reoosse'

# êã odmitido' excePcionolmente'

il]"a."]ã prãvio lustificotivo do outorldode

competente' o utilizocõo do formo oe

;;sã ;;;;" ".t1 i Ti:'l::":'"tffi Ji:
o coPut ou o noc

ãi,-Pã-n,o :*'lôli.ã;,,,55à1",é:"::. ::':
comProvodo o tn'

desvontogem poro o odministroçôo no

I"ãrtãêáã ot tormo eleÍônico"'

O novo regulomento tornou o- 'll5?::" 
do pregôo elekônico

::r.,"?,"::",:ffi :ü::El:rrur:í*".'':*áiJ''"presenciorsomentesero

Os rêquisitos o serem observodg-'1o fot: gl"iorotório do licitoçõo forom

estobelecidos no orr' 3o oo I"i 
":jo]szõizooz' 

quc- ossim dispõe:

"Art. 30 A fose preporotório do pregõo

observoró o seguinte:
i"n' ouiotiooàe competente 1*t''fl:'::1 :
necessiáodt de controtoçõo e 

- 
definlro 

-o
obieio do certome' os exigêncios ce

hobilitoÇõo' os crilérios de o-ceitoçõo-dos

propostos' os soncões por inodimplemento e

os clóusulos oo' controto' inclusive com

fixoçõo dos prozos poro fornecimentol -- ^'^'
ii-' n- o"tiniçao do obieto deveró ser'precso'

,uii.iãnt" ê cloro' vedodos especificoÇoes

.,ôr excessivos' irrelevontes ou

ããlÁ.tã"ar.iot' limitem o competiçôo;--- 
^

ill-óãt outor do procedimelt? .tolt]911:. "
iuslificotivo oot áJiiÃiio"t referidos noin^crso I

desie ortigo e os indispensóveis e-lementos

técnicos sôbre os quois estiverom opolooos'

bem como o áiçàmento' eloborodo pelo

ã;sà.-;' entidodL promoioro. do 
1li1ocf 

o'

dú bens ou serviços o serem licilodosi'e 
- 
Í\

ú- ,q outoruode compelente designorÔ'\
ãenlre os serviãores do órgõo ou entidode\.r\-nvJ uv 

/\
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de ltoiÍubo

promotoro do licitoçÕo, o pregoeiro e
respectivo equipe de opoio, cuio otribuiçõo
inclui, dentre outros, o recebimento dos
proposlos e lonces, o onólise de suo

oceitobilidode e suo clossificoçôo, bem

como o hobilitoçôo e o odiudicoçõo do
objeto do certome oo licitonte vencedor;

§ lo A equipe de opoio deveró ser integrodo
àm suo moiorio por servidores ocuponles de
corgos efetivo ou emprego do
odminiskoçõo, Preferenciolmenle
pertencentes oo quodro permonenle do
órgôo ou enÍidode promotoro do evenlo"'

Nesse posso, - Decreto n" 10.02412019 - que, no Ômbito dc Uniõo

regulomento o modolidode licitotório Pregõo, no formo eletrônico, tombém troço

diákizes do modolidode licilotório, e reiiero o necessldode de esiobelecer

determinodos critérios que terôo reflexos jurídicos imediotos no formotoçõo do

editol, com destoque poro o normo do seu ort. 8o:

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

formo etetrÔnico, seró instruíCo com os

seguinles documentos, no mínimo:
| - estudo iécnico preliminor, quondo
necessório;
ll - termo de reÍerêncio;

lll - plonilho estimolivo de despeso;
lV - previsõo dos recursos orçomenlórios
necessórios, com o indicoçÔo dos rubricos,

excelo no hipótese de pregõo poro regisiro
de preços;
V - outorizoçÕo de oberturo do licitoçôo;
Vl- designoçõo do pregoeiro e do equipe de
oporo;
Vll - editol e respectivos onexos;
Vlll - minuto do 'lermo do conkolo,
inskumento equivolente, ou minulo do olo
registro de preços, conforme o coso;
lX - porecer jurídico;

l,
\
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de ltoitubo

X - documentoçôo exigido e opresentodo

Poro o hobilitoçõo;
Xl- proposlo de preços do licitonte;

Xll - oio do sessôo pÚblico' que conlero os

seguintes registros, enlre outros:

o) ts licitontes PorticiPontes;
b) os ProPostos oPresentodos;
ai os ovisos, os esclorecimentos e os

imPugnoções;
d) oi lonces oferiodos' no ordem de

clossificoçôo;
e) o suspensôo e o reinício do sessõo' se for o

coso;
f) á áceitobllidode do proposio de preço; g)

o hobilitoçôo;
h) o decisõo sobre o soneomento de eÍTos ou

folhos no proposto ou no documentoçôo;
i) os recursos inieÍposios' os respeciivos

onólises e os decisões; e
j) o resultodo do licitoçõo;
Xlll - comprovontes dos publicoções:
o) do oviso do edilol;
b) do extroio do controlo; e
ci dos demois olos cujo publicidode sejo

exigido; e
XIV - oto de homologoçõo'
§ I o A insiruçõo do piocesso licitotório poderó

ier reolizodo por meio de sistemo eletrônico'
de modo que os otos e os documentos de
que trolo este orligo, conslontes dos orquivos

e registros digitois, serôo vólidos poro todos os

efeiús legois, inclusive poro comprovoçõo e

Prestoçõo de conios.
§ 2" A oto do sessôo PÚblico seró

àisponibilizodo no internet imediotomenle
opós o seu encenomento, poro ocesso livre"'

Ademois, no plonejomento do pregõo, no formo elelrônico' nos t

do ort. l4 do Decreto n" lO.O24l2O19, deve ser observodo o seguinte:
erF9s
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REPÚBLICA TTOÊNET,VN DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de ltoitubo

,,Art. 14. (...)

, ]'"roto'roça" do estudo lécnico preliminor

e do termo de reÍerêncio; .

;-"#;;.;ã; Jo estudo técnico preliminor'e

:""U.;'de referêncio pelo outoridode

ãã*p.t"nt" ou quem 
-esto 

delegor;

ii-'5ãàotoçao do editol' que estobe-lecero

:, .;irã;à" iulsomento e oceitoçôo dos

;H;;i";: .oio" o" disPuro e' 9'":9:
I^"i^-".",'^ o intervolo mínimo de diferenço

":'r:àã "; 
àe percent'ois entre os lonces'

ãi"I"i"iiro tonio em reloÇôo oos lonces

#il".il*t, quonto em Íeloçõo oo lonce

que cobÍir o melhor ofeÍto:

ü*] ã"iiniçao dos exigêncios de hobilitoçõo'

i., iã"êá"t oplicÓveis' dos prozos e dos

Iãio,ãããi ã'"' pelos suos porticuloridodes'

Ij.i."-.ã"troárodos relevontes poÍo o

.-.Éütoçao e execuçôo do controto e o

ãi"""ãià'"t t" dos necessidodes do

odminiskoçôo PÚblico:
i]oàtiõ"ã'çat do pregoeiro e de suo equtpe

de oPoio".

Anolisondo os outos do processo' veriÍico+e-: desionoÇõo do pregoetro

e equipe de opoio; trtoã?Jãaã-ãã- t"r,'o 'de 
referêãcio; iustificotivo do

necessidode do controtoçJol';ü;'tÇô";o editol; definiçoo dos exigêncios de

rráÉÍiáio. e sonções oPlicovels'

O oto convocotório troz o objeto que se- orelende odquirir com o

presente certome, oiscriminãnià nos onexos os c-orocteÍkticos e quonlificoçoo

que se odequom o cono'çõã dãoens comuns' ou sejo' é obietivomente definido

O processo possui em seu conteÚdo o relolorio de cotoçõo' que permite

o mensuroçôo oo tstimotiJàiliõ;;;;;;tr do despeso o ser controtodo'

As especif icidodes deconenles do Lei 
-Comolemento 

r n' 1231200ó

olterodo posteriormente perãs Lãi'ê-o'plementores n' l4i 12014 e n' 155/201ó' sÕo^

;;;ã;t pelo minuto do editol' :
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ressolloÍ que os disposições do Lei no 8'666193. deverôo ser

iOiáiioÁente, por forço do disposto no orl 9o do Lei no 10'520102:.

bsidioriomenle, poro o modolidode de pregõo' os normos do Lei no

Vole
oplicodos subs
"Aplicom-se su

8.óóó, de 21 deiunho de 
,l993".

Do onólise dos elemenlos obordodos no minulo do edilol e suo

concordônciocomosimposiçõesdoort.40doLeideLicitoções,constoto.sequ^e
à eloborodo em hormonio oos diiomes dos ortigos 27 à 31 ' bem como o ort' 40'

do Lei n' 8.ô6ó193, que permitem, formolmente que esiejo opto o produçõo dos

seus efeitos.

No que concerne o minuto do conlrolo, eslo deve seguir os regros

previstos pelo or1. 55 do Lei no 8.666/93. O Anexo lll, do editol em onólise, prevê os

ãlóusulos controtuois relocionodos no corpo do minuto do seguinte formo: objeio

ã volor; ossistêncio técnico e goronÍio; prozos e vigêncio; dotoçõo orçomentório;
pogomenlo; obrigoções do cónlrotodo; obrigoções do controlonle; fiscolizoçÔo

e rãcebimento; inexecuçôo e rescisõo; penolidodes; cosos omissos e disposições

finois; foro.

Desto formo. entendemos que o minuto do controto vinculodo oo
instrumenlo convocotório opresentondo, observo os requisitos mínimos exigidos
pelo ort.55 do Lei de Liciloções, tendo em vislo que contém todos os clóusulos
pertinenles o esto conlroÍoÇôo.

Portonto, opós o onólise do documentoçÕo opresenÍodo verificomos
que oté o presenie oÍo, o processo encontro-se otendendo os exigênclos legois. , 

---''.,
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Prefeituro MuniciPol de ltoiiubo

Nolnsirumentoconvocolórioocriiériodejulgomentoulilizodoéode
menor preço por item. A escolho olende oo que deiermino o inciso X' do ort' 4'do

Láin; r õ. siolâ000 e o inciso V do Artigo B" do DecreÍo n' 3.555/2000, com redoçôo

semelhonle, vejomos: "potolúlgà;unto e clossificoçôo dos propostos' seró

àdotooo o criiério de menár 
-preço, observodos os prozos móximos poro

fornecimento, os especificàçôes lbcnicos e porômelros mínimos de desempenho

e quolidode definidos no editol"'

O Decreto n' 10.02412019, em seu ort' 7o lombém dispôe que o menoT

preço é um dos critérios o"iuróornánto empregodos no seleÇõo do proposto mois

vontojoso Poro o Adminislroçõo.

O requisito ocimo se enconiro opontodo no preômbulo do minuto

editol, conforme determino o ort' 40, inc' Vll do Lei n" 8'óóól 1 993'



REPÚBL|CA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de ltoltubo

coNctusÃo

Dionle do exposto, evidenciodo que o ComissÕo de Pregôo EleirÔnico

procedeu oté o momento. em rodos os otos inerenles oo procedimento licitotorio'

ãom oosotuto submissôo oos dilomes legois norleodores do motério, otestomos o

reguloridode jurídicoJormol do procedimento'

Ressolie-se, oindo, que os criiérios e o onólise de mérito (oportunidode e

conveniêncio do pedido), nâà se inctuem no ômbito de onólise deste Procurodor'

molivo pelo quol o presenle porecer opinotivo' cinge-se exclusivomenJe oos

coÁtoinàs jurioicos tormois dà Loso em comento, os elemenios técnicos pertinentes

oo certome, deveró ser ulriri.ooo pelos setores responsóveis e outoridodes

competentes do Prefeituro Municipol de ltoitubo'

É o Porecer, solvo melhor juízo'

lloilubo - PA, l5 de selembro de 2020'

,.li\
I

AIEMISTO(HLtS A. DE SOUSA

PROCURADOR JURíDICO MUNICIPAT

oAB/PA N" 9p64
'..'/
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