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REFÚBtICA FEDÊR4T1,,./A DC

ESIADO DO PirRA

Pref eituio tvtui,iêi$oi de I loilubo

BRASII

õo iirsiituído Pelo Lei no

10.520/ 2A02, Poro o oquisiçoo
O pregôo constste em modolidÇde de licitoç

de bens e servrÇos comu ômbiio do Uniõo'ns no

Estodos , Dislrito Federol e Munlcip ios. No§ termôs do porágrofOUnico do ort' 1o do

referido diplomo legol,
ho e quol
sôo cons'

iood{,.no
derc.los bens e se

s50m seÍ o
rviços co
bietivom

rnuns oqueles cuios
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podrÕe§ de desemPen
cificoções usu-§rs no mercodo

editol, Por meio de esPe

O Decreto no I0 .02412019'.\e\o regulomentor o Pregôo' no formo

eletrÔnico, veio o que dispÕe o legisloiôP no seu o

"AÍ1. 1" Esie Decrelo regulomenlo o licitoçõo'

no nrodolidode de pregôo, no formo

eleir'Ônico. Porc o oquisiçõo de rbens e o

controtoÇõo de servlÇos comuns, iÉcluídos os

serviços comuns de en

sobre o usr: do disPenso e
o
le
enhorio, e disPõe

trônico, no Ômbito

do odminlstroçÕo PÚblrco federol.

§1 " A utilizoçôo dc rnodolidode de Pregõo'

no Íor'rr,c eleÍrÕnico' Pelos orgõos do

odminiírcçõo PÚbiico federol direto, pelos

outorquios, Pelos fundoções e Pelos fundos

especlois é cbrigotório.
l':'À s enrPresos PÚblicos. os soôiedodes de

econornlo misto e suos subsidiórios, nos

termos do regulomento inteÍno de que troto

o oít. 40 do Lei no 13'303' de 30 de iunho de

oderõo odoior, no que couber, os

rt. 1'

, p

t#;,
oà'pos

1ç'Ões cleste Decrelo, inclusive o

to no CoPítulo XVll, observodos os

limites de que troto o ort. 29 do referido Lei.

§ 3o Poro c oqutsiçÕo de bens e o controtoçôo

rle serviços conruns pelos enles federotivos,

com cr utilizoçôo de recursos do UniÕo

deccrrenies de tr<:nsferêncios voluntórios, tois

cóm.; convênios e controtos de reposse, o

t.rtilizoÇõo cte Pregoo no formo eletr.Ônico, ou

du CisPetiso eletrônico seró obrigotorio,

EXceto nos cosos em q
uionrentoÇõo esPecífic o que dispu

sobÍe c nlodoiiclode de ironsferênci

ue o lei ouo

,l
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com os recursos de reposse'

§4o Sero odmitido' excepcionolmenTe'

ileOionfe prévio iustificotivo do outoridode

compeÍenÍe, o utilizoç-õo -do , 
fol-o.-^l:

or"o'õo pretenciol nos licitoÇões de que TroÍo

ã'-";;;i;, o nõo odoçõo do sistemo de

ãitãát" eletrÔnico' desde que fique

ãoÃpt"uooo o inviobilidode lécnico ou o

*";[:U:u'#:,:#ilinisrroçõo 
no

O novo regulomentÇ lcrnou o ulilizoçõo do pregõo eletrÔnico

obriqotorio, e nõo mois pr."t"ãnàlor' À oooçoo do formo presenciol somente seró

;;il;;;f.,." §a" t §a" do orligo oÇimo referido'

Os requisilos o serern observod-o-sno fose PrePoroiório do liciioçôo forom

estooetecããs nó ort' s" do Lei n' 1o'52olno2' que ossim dispõe:

REPÚBL{CA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeiiuro Uuiricipot de ltoilubo

discipline de formo diverso os controioções

,,Art. 3. A fose preporolório do pregôo

obsenroró o seguinte:
l- A ouloridode competente juslificoro o

' n"..tiiàoou de controloçõo e definiro ,o

áÀ1"'o oo certome. os exigêncios de

nãiriLiioçoo, os critérios de oceitoÇõo dos

o.o.trot, os sonçÕes por inodimplemento e

os cloirsuios do controto' inclusive com

fixoçõo dos prozos poro fornecimento;
tL- a O"tiniçao do objeto deveró ser preciso'

suficierr'te e cloro, vedodos especificoções
que, poÍ excessivos, irrelevonles ou

clesnece:sórios, limitem o competiçõo;
ill- Dos oulos do procedimenlo constorõo o
justiÍrcolivo <ios definições referidos no inciso I

desle criigo e os indispensóveis elementos
técnicos scbre cs quois estiverom opoiodos'
bem corno o orçomento, eloborodo pelo

órgôc ou enlidode promoioro do licitoçôo,
oos bens ou seryiços o serem licitodos; e
lV- r'. outoridode compelente designoró
dentre os servidores do orgÕo ou enlidod
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REP[JBLiCA FEDERATiVA DO

ESTÀDO DC PARA

Prefeituro Municipol oê lto

BRASIL

itubo

oromotoro do licitoçÕo, o pregoeiro e

Iátp.ctiuo equipe de opoio, cuio otribuiçõo

iÀ.ili, o"nrt" ou tros, o recebimenlo dos

oroccstos e lonces, o onólise de suo

ã.Éitoo'tiooo. e suo clossificoçõo' bem

ããÀ" o hobilitoçôo e o odjudicoçÔo do

obieto do certome oo licilonte vencedor;

À-t'JÀ..luip. de opoio deveró ser integrodo

à. ,ro rrroicrio por servidores ocuponles de

.ãtgot efetivo ou emprego do

odriinistroÇo':, preferenciolmente

Jul*"n."ni", oo qr.rodro permonenÍe 
.. 
do

ãã.-" o, enlrdode promoloro do evento"'

Nesse posso, - Decreto n' 10'0241201 9 - que' no ômbito dc Uniõo

regulomento o modolidoíleitiiáiá'it eàgao' no form&elekônico' tombém troço

diretrizes do modolidode tiàitotorio' " 19i1e19 
o necêcsidode de eslobelecer

deleÍminodos critérios qu" i"tão 
'tfl"*o' 

iúridicos imeôiolos no formotoÇõo do

editol, com destoque poro o normo do seu ori' B":

"Aí1. B" O p!'ocesso teloiivo oo pregôo' no

forn,o eiekônico, seró instruído com os

seoLj:nies documentos, no mínimo:

1 1 estudo técnico preliminor. quondo

necessório;
ll - termo ie referêncio;
lll - plcnilhc estinrotivQ de despeso;
lV - píevisôo dos recursos orçomentórios
necesscrios, corrr o indicoçôo dos rubricos,

exceto r'o hioóiese de pregõo poro registro

de preço;:
V - outcrizcrçi:o de oberturo do licitoçôo;
Vi - designrÇoc do pregoeiro e do equipe de
^^.. Â.

Vll - àoilc, e respectivos onexos;
Vlll '- minuio Co iermo do controio, ou
lnslrumenio equivoienie, ou minulo do o1o de
regslro cie preçQ§, .conforme o coso;
lX - porecer jurídicó; 

.
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RÉPúBLlcA rEoÊnattv'q Do BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de ltoitubo

x - documenloçôo exigido e opresentodo

ooro o hobililoçõo;
?;;o;;i. dé Preços do licilonte;

ii' :';i""il Ielsoo'púotico' que conteró os

seouintes.registros' entre outros:

oiãs licitontes PorticiPonles;
oi os ProPostos oPresentooos;

.i "àI ã",i.t; os esclorêcimentos e os

imÔugnoÇoes;
oi"o', lãÃ."t oferlodos no ordem de

clossificoÇõo;
:iil;tô;,ot e o reinício do sessõo' se for o

ioj?.eltoolioode do proposto de preÇo; g)

o hobiliioçõo;
ilr ,iãã.itãã-bre o soneomento de erros ou

ilü * ;;;;to ou no documenloçõo;

'I'"1" 
iã*"ãt interpostos' os respectivos

ono'lise: e os decisões; e

il ô resultoCo do liciloÇoo;

[1[ - ç61'6prouontes dos publicoÇões:

o) dc ovitc do editol;

bi do extroto do conkoto; e

.í d;';;"is otos culo Publicidode selo

exigido; e ,
xlv - oto de homologoçoo'
E lo A inst'uÇôo do processo licitotório poderó

Lr t".,ii"áà por meio de sistemo eletrônico'

;; ;;á. que os otos e os documenlos de

;;.;t"a eite ortrgo, constontes dos orquivos

ã ,aritltot digitois, serôo vólidos poro todos os

ãte]üi ràÍrnlí ir'cl'rsive poro comprovoçÕo e

prestcÇÕo de contos'
[ 

- 
i' ' P. oto do sessõo PÚblico sero

àisponiOitlzcroo no internet imedioÍomente

"óãi 
á t.,' encerromento, poro ocesso livre"'

Ademois, no plonelornento dô pregÕo' no formo eielrônico' nos ierm

do ort. 14 do oecreto n; lo.OillzAlç ceve ser observodo o seguinÍe:
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RÉPÚBLlCA FEDÉRATIV

Prefelturo MuniciPcl

A DO BRASIL

ARA
de lt(ritubo

'it JâJ;;Lo' do estudo técnico preuminor

e do termo o"'?Í".,?.1,33'recnico preliminor.e
il - oprovoçõo d? ::lH;;;;ã turoridode
do teÍmô de relere

Iã.J.'"n* ou quem esto delêgor:

iü 5ao"'o!õo oo edilol' que estobelecero

[.;itéti;;áe iulsomento s oceitoÇõo-^df]

;#;i.;; modo de disPuto e' quonoo

ÍL".ãtatt o intervolo n'rínimo de dlferenço

de volores ou de perceniuois entre os loncet

fi.;:áte tonio em reloçÕo-dos lon-ces

intermecliórios' quonto em reloÇõo oo lonce

lut tto'it o melhor oferto:ios 
de hdoilitoçõo,

lV - defrrriçõo dos e:

§di;;l;'tçÊ;$;,f'ü'ta':-l
celebroÇõo e exet

:ãilt'ilt dos necessidodes oo

ádmini$roçôo PÚblico:
V;;;üt;çe'" do Presoeiro e de suo equtPe

de oooio" '

Anolisondo os ouros do processo, v erif ico_se: de§::::aj:rffi.X,".,"too"J:

."quip"iã''ãoãi""r'o':ffi'",;tr".J'Jf 3oi.i,á?'="liu*oiexisênciosde

.,ecessidode do controtoÇc

nã;li;;á; " 
sonções oPlicóveis'

ooioconvocotóriotrozoobjetcqueseDretendeodquirlrcomo
oresente certome. oiscriminin"oà lio' ont*o' os c-orocÍerhiicos e quontificoçoo

que se odequot o 
"ono''uã'01-'ot-ni 

lo*'n'' ou seio' é objetivomenie definido'

O processo possui ern seu conteÚdo o reloiorio de cotoÇÔo' que permite

o mensuroçõo do eíimoÍiJl"J;i;;ü;;;io. do despeso o ser corúrotodo'

As especificido'les decoÍrentes cio Lei 
-Comolemenlo 

r n" 1231200

olterodo posteriormenle p"':: ;; c;;p'ã'"nto'ut i" | 4i 12014 e no 155/201ó' sÕ

ãúi.rooot Pelo minuto do ediiol'

6

\
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REPÚ8I.1(]A :IDERATiVA DO BRASiL

ÊSTADO DO PARA

Prefeiiut'o lúunicipol de ltoilubo

No lnstrumenio convocoÍório o criierio.de iuloomenlo ulllizodo é o de

menor preÇo por ltem' 
^ ""ãf'nããIu"dl 

oo que determ:rno o inciso X' do oÍ1 4'do

Lei no I 0. 520/2000 e o inc'ttt'" tOô'n' do Decreto^n" 3'sss/2000' com redoÇÔo

semelhonte, vejomos: "por.o 
"jiltgoÃ"nto e clqssificocõo dos propostos' sero

odoiodo o criiério o" .à"i "pr"ço, cbservcdos t,, oto'os móximos poro

f ornecimento, o, "'pttltitJlã;t'ã:""'át 
;;ãrômetros mínimos de desempenho

e quolidode definidos no editol"'

O Decrelo n'1O024,2019' em seu oÍt' 7o lo.'nbém dispõe que o menor

preÇo é um dos critérios"";'Í##;tã"áp'"gão"t no seleçõo cio proposto mois

vontoioso Poro o Administroçoo'

O requisito ocimo se encontro oponi.oqg no preômbulo do minuto

editol, conforme deÍermino ã ã*' aO' lnt' Vll do Lei n' 8'óóó/1993'

Vole ressoltor que os 'isposiÇôes do l-ei no 8'66ó193 deverÕo ser

oolicodos subsidioriomen'l]=ptii"tlãã"'ãitpotlo no oí' 9o do Lei no 10'5201021

"Aolicom-se subsidioriomeli;;"; o-"n1'cãriioo" cle pregõo' os normos do Lei no

8.óóó, de 2l de junho de 1993"'

Do onóiise dos elementos obordoc]os no tninuto do editol e suo

concordôncio com os i';";;á;;oo;rr 40 dor-ei cie Licitoções' consioto-se que

foi eloborodo ", 
nor'oniã-oÀ dilomes dos ortigos 27 à 31' bem como o orl' 40'

do Lei n' 8.666193,qu" pài*it"*' tormcrlmente que esteio opto o produçõo dos

seus efeitos.

No que conceÍne o rrrinuio cio coniroto' esio deve seguir os regros

previstos pelo orl. ss ao Lei'i" i'á Áoni' o Anexo lll' cio editol em onólise' prevê os

clóusulos controtuois .-",oã'on.."áã uo1ãrpo oo minuto do seguinte formo: objeto

evolor;ossistênciotécnicoegoronllo;prozo.sevrgêncio;dotoÇõoorçomentório;
pogomento; oorigoçoes"dl-táÃtàtooo' obrigoçoes do conkotonte; fiscolizoçôo

e recebimenio; in"r".rçãã ãÊi.irao, punolidádes; cosos omissos e disposições

finois: foro.

Destq Íornlo, entendemos q--e o tnittuta Co contrato vinculodo oo

instrumento convocctoriá opíesentondo, obseívo 05 requisitos mÍnimos eÍgidos

õ;o;. s! oo lei oe i.iãtoçoàs, terrdo em ,,,isrr: ri,.;e conlérn lodos os clóusulos

pertinentes o esio coniroloçÕo. ., . , '

porionto, opós o or.ótisJ'bo dcc:lrrenioçoo opresentodo verificomo

que o1é o presente oio, o piocessô enconiio-ie oiehdendo os exigêniios legois.

\ \
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