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PREGÃO ELETRÔNICO N' - 032/2020 - PE

PROCESSO ADMINISIRATIVO No 88/2020.

A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO

MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA
oBJETO - AQUISIÇ O DE LEITE ESPECIAL PAR

AD L AD EDoA N oMED Ct TAA EB TR RUR D AC DU Ço JP oR AssA NTU o Ç
N XE SoT t SE UE SN T DA Eo DDo M UAA RP oLE REÍ Nô CoRP GE oÃ

Troto-se de consulto encominhodo pelo Pregoeiro do Município

de lloitubo - PA, que requer onólise ocerco do reguloridode iurídico-Íormol,
visondo o oquisiÇõo de leile especiol poro suprir os necessidodes do Fundo

Municipol de Soúde de ltoitubo.

É o relotório sucinto.

IUNDAMENTAÇÃO

O pregôo consiste em modolidode de licitoçÕo instituído pelo Lei

n' 10.52OI2OO2, poro o oquisiÇÕo de bens e serviços comuns no Ômbito do
Uniôo, Estodos, Distrito Federol e MunicÍpios. Nos termos do porógrofo Único

do ort. lo do referido diplomo legol, sÔo considerodos bens e serviços

comuns oqueles cujos podrões de desempenho e quolidode possom ser

objetivomente definidos pelo editol, por meio de especificoçôes usuois no

mercodo.

Os requisitos o serem observodos no fose preporotorio do licitoçÕo
forom estobelecidos no ort.30 do Lei n"'10.520/2002, que ossim dispÕe:

"An.3" A fose preporotorÍo do pregõo observoró
o seguinÍe:
l- A outoridode compelenfe iustificoro o
necessidode de controloÇõo e definiro o obieto
do certome. os exigêncios de hobi/iÍoÇôo, os

critérios de oceiÍoÇôo dos proposÍos, os sonÇÕês
por inodimplemenÍo e os c/óusu/os do controto,
inclusive com fixoçõo dos prozos poro
íornecimento:
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ll A defíniÇõo do ob1'efo deveró ser preciso,
suficiente e cloro. vedodos especificoÇÕes que,
por excessivos, inelevonÍes ou desnecessórios,
Iimítem o competíÇõo:
iÍ! Dos ouÍos do procedimento constorõo o
juslificoiivo dos definbôes refefldos no inciso /

desÍe origo e os indispensóveis e/ernenÍos
Íécnicos sobre os quois esliverom opoiodos, bem
como o orÇomento, eloborodo pelo órgõo ou
enÍidode promoloro do lícitoÇõo, dos bens ou
serviços o serern /icífodos,' e
lV- A ouloridode compelenÍe des,gnorá, dentre os

servidores do orgõo ou enÍrdode promotoro do
licitoçõo, o pregoeiro e respecÍivo equr'pe de
opoio, cujo otribuiçõo inclui, dentre outros, o
recebirnenÍo dos proposÍos e /oncet o onóiisê de
suo oceilobrirdode e suo c/ossifrcoçõo, bem como
o hobiliioçao e o odjudicoçõo do obieto do
cerlome oa licitonte vencedor:
§ 1'A equrpe de opoío deveró ser infegrodo em
suo moiorio por servidores ocuponÍes de corgos
efelivo ou emprego do odminislroÇõo,
pref erenciolmente pertencenÍes oo quodro
permanente do órgõo ou entidode promotoro do
evento".

O Decreto n' 10.02412019 - que, no ômbito do UniÕo regulomento
o modolidode licitotorio PregÕo, no formo eletrônico -,troço diretrizes do
modolidode licitotório, e reitero o necessidode de estobelecer
determinodos critérios que terõo reflexos juiídicos imediotos no formotoçôo
do edilol, com desloque poro o normo do seu ori. Bo:

Art. 8' O processo relotívo oo pregõo, no formo
elelrônico, seró instruído com os seguintes
documentos, no mínimb:
| - esfudo técnico preliminor, quondo necessório;
ll - lermo cie referêncio;
lll- ploniiho estimolivo de despeso;
lV - previsõo dos recursos orÇomenlórios

necessórios, com o indicoçÕo dos rubricos, exceto
no hipólese dê pregôo poro registro de preços;
V - outorizoçôo de oberturo do licitoçôo;
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Vl - designoÇÕo do pregoeiro e do equipe de
opoio;
Vll - editol e resPectivos onexos;
Vlll - minuio do Íermo do controto, ou instrumento

equivolente. ou minuÍo do oto de registro de
preços, conforme o coso;
lX - porecer iurídico;
X - documenloçõo exigido e opresenlodo poro o

hobilitoçôo;
X! proposlci de preços do licilonle:
XII - olo do sessõo pÚblico, que conteró os

seguintes regislros, entre outros:
o) os licitontes PorliciPonles;
b) os proposlos oPresenÍodos:
cl os ovisos, os esclorecimentos e os

impugnoções;
d) os Ionces ofertodos, no ordem de clossiÍicoÇÕo;

ej o suspensõo e o reinício do sessôo, se for o coso;

f) o ocei'tobilidode do proposlo de preço; g) o
hobilitoçôo;
h) o decisÕo sobre o soneomenlo de erros ou

folhos no proposto ou no documentoçõo;
i) os recur!os interposlos, os respectivos onólises e

os decisÕes; e
j) o resullodo do liciioçõo;
Xlll - compÍovonles dos publicoçôes:

o) do oviso do edilol;
b) do extroto do controto: e
c) dos demois otDs cujo publicidode sejo exigido;

XIV - olo de horrÍ3logoçÕo.
§ l' A instruçÕo do processo licitotório poderó ser

reolizodo por meio de sistemo eletrônico, de
modo que os oios e os documentos de que lroto
esle ortigo, conslonies dos orquivos e registros
digitois, serôo vólidos poro todos os efeiios legois,
inclusive poro comprovoÇõo e presioÇõo de
conlos-
§ 2" A olo do sessõo público seró disponibilizodo
no internei imediotomente opós o seu
encerromenlo, poro ocesso livre.

Ademois, no plonejomento do pregõo, no formo eletrônico, nos
termos do ort. l4 do Decreto n' 10.02412019, deve ser observodo o seguinte^,
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"Art. 14 ( ')

' 
l'.rooo'àiâo do estudo técnico preliminor e do

lermo de reÍerêncio;
ll - ooÍovoÇõo do estudo lecnico preliminor e 

-do
l#5 ;;;Jú;cio pero outoridode competenre

ou quem esto delegor;
ii-"ãüütãçu" dó ediiol' Que estobele-c'ero''os

cr,telàs- de iulgomento ê oceiloÇõo 
--dos

;;"*":.- *.?1"_ 
^,x".,Í,iL'ti" oi,","x"x"l3

necessório' o interyol(

volores ou de percentuois entre os lonces' que

incidiró tonto em reloÇõo oo: ]:":::' l"i"i.""oiati"t' quonlo em reloçÕo oo lonce que

cobrir o melhor oÍ:1:lên.io, 
de hobililoÇÕo-' dos

lV - definiÇÕo dos exl

it" à"' ãJi' a ": i': -o;'*fi '.:ffi iT"::" i':,:';oue, Pelos suos

Ilir'o"Láã relevontes poro o celebroçôo' e

:iàãü;;t controlo e o otendimento dos

ià'.ãitjáoa"t a" odministroÇÕo público;

vlããtig"tçot do pregoeiro e de suq equipe de

oPoio'

Anolisondo os ouÍos do processo' veriÍico-se: designoçÕo do

presoeiro e e quipe 0"" là'à'o] 
" 

"i"J?;1çi1 
j'",LTT..: r:: 5:"'::i';;

ili,Íãàtl"o do necessidode do controtoçoo; 
.

definiÇÕo dos exigêncio' iJÁoúlrlroçoo e sonçóes oplicóveis'

O oto convocotório trqz o obieio que se oretende odquirir com o

presente ceriome' oisciimir'ttndo nos onexos os corocterísticos e

ouontiÍicoÇÕo qr" 
'" 

oa!àuàã'ãt""ãioo de bens comuns' ou seio' sõo

obielivomenle definidos'

O processo possui em-seu conteÚdo os pesquisos de preços' que

permite o mensuroÇõo o-ãlstiniotivo de preço e do volor do despeso o ser

controtodo.

As especiÍicidodes decorrentes do Lel C

olterodo posteriormente pelos Leis Compleme

iCãfãor o, iôo observodos pelo minuio do editol'

omptemen tor n' 1 23 I 2OQ6

ntores no 147 120\4 e
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No Instrumento convocotório o critério de julgomento utilizodo é o
de menor preÇo por item. A escolho olende oo que determino o inciso X,

do ort. 40 do Lei n' 10. 52012000 e o inciso V do Artigo 80 do Decrelo no

3.555/2000, com redoçÕo semelhonte, vejomos: "poro julgomento e
clossiÍicoçÕo dos propostos, seró odolodo o critério de menor preço,
observodos os prozos móximos poro fornecimento, os especificoções
técnicos e porômetros mínimos de desempenho e quolidode definidos no
editol".

O requisito ocimq se encontro opontodo no preômbulo do minuto
editol, conforme determino o ort. 40, inc. Vll do Lei n" 8.ó6ó1,l993.

Vole ressoltor que os disposiçôes do Lei no 8.óó6193 deverõo ser
oplicodos subsidioriomente, por Íorço do disposto no ort. 90 do Lei no

10.520102 "Aplicom-se subsidioriomente, poro o modolidode de pregõo, os
normos do Lei no 8.óóó, de 21 de lunho de 1993".

Do onolise dos elementos obordodos no minuto do editol e suo
concordôncio com os imposições do or1. 40 do Lei de Licitoçôes, constoto-
se que foi eloborodo em hormonio oos ditomes dos ortigos 27 ô 31, bem
como o ort.40, do Lei n" 8.óóó193, que permitem, formolmente que estejo
opto o produçõo dos seus i feitos.
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O Decreto n" 10.024/2019, em seu ort. 7o tombém dispõe que o
menor preÇo é um dos critérios de julgomento empregodos no seleçôo do
proposto mois vonloioso poro o AdministroçÕo.

No que concerne o minuto do controÍo, esto deve seguir os regros
previstos pelo ori. 55 do Lei n' 8.666193. O Anexo ll, do ediÍol em onólise,
prevê os clóusulos controtuois relocionodos no corpo do minuto do seguinte
formo: clóusulo referente oo objeto onde consto o volor; do fornecimento;
do recebimento; condiçÕes de pogomento; vigêncio; do revisôo de
preÇos; dotoçÕo orçomentório; do entrego dos produtos e regime de
execuçÕo dos serviços e fiscolizoçôo; obrigoções dos portes; penãlidodes
(inodimplemenÍo e sonções); rescisôd controtuor; dos condicões de
hobiliÍoçÕo e quolificoçÕo; do legisloçÕo, .oro, orfirror, ;rr.";àã;]"ã\
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CONCTUSÃO

Dionte do exposto,. 'evidenciodo que o Comissôo de Pregõo
Eletrônico de Licitoçôo procqdeu oté o momento, em todos os otos
inerentes oo procedimento licitotório, com obsoluto submissôo oos diÍomes
legois norteodores do moiério, ôtestomos o reguloridode jurídicoJormol do
procedimento, conforme Leis no 8.6óó/93 e no 10.520/02, bem como
Decretos n" 7.892193 e n' 10.024119.

Ressolte-se, oindo, que os criiérios e 'o onólise de mérito
(oportunidode e conveniêncio do pedido) constituem onólise técnico do
Secretorio solicitonie, motivo pelo quol o presente porecer opinotivo, cinge-
se exclusivomenle oos conlornos jurídicos Íormois do coso em comento.

É o porecer, sub censuro.

itubà - PA , l4 de outubro de202Õ

ATEMIST

PROCURAD RJU
o PA N" 99

D USA

UNICIPAL
sA.
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DesÍo formo, entendemos que o minuto do controio vinculodo oo
instrumento convocotório opresentondo, observo os requisitos mínimos
exigidos pelo ort. 55 do Lei de LicitoÇões, tendo em visto que contém todos
os clóusulos pertinentes o esto controtoçõo.
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