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Ntco N" -00É./2020-?ÉPR O ETEIR

pRocEsso ADMINISTRAIIVO No 036/2020.

ÇÃo DE PNEUS. CÂMARAS E DIVERSOS PARA VE

PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
CULOS E MOTOS,OBJETO - AQUISI

ASSUNTO . EXAME DA MINUTA DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Trolo-se de consulto encominhodo pelo Pregoeiro do Município de

Itoitubo - PA, que requer onótise ocerco do reguloridode iurhico{ormol do
Pregõo Elelrônico n'OO412O20 - PE, visondo o oquisiçôo de pneus, cômoros e

divãrsos poro veículos e motos poro suprir os necessidodes do Fundo Municipol de
Soúde, conforme especificoções do Termo de Referêncio - Anexo I do Editol.

Deslo feito, consto nos outos Memo. n' @912020 - SEMSA, Ofício no

c}o1l2O2O - SEMSA, justiflcotivo do secretório Municipol de SoÚde, soliciloçôo de

despeso, despocho do Secretório Municipol de SoÚde poro que o setor

compelente providencie o pesquiso de preço e informe o exislêncio de recursos

orçomentórios, cotoçôo de preços com fornecedor locol, despocho do
dêportornento de contobilidode informondo o dotoçõo orçomeniório disponível
poio otender o demondo, decloroçôo de odequoçôo orçomentório e

iinonceiro, porlorio GAB/PMI n" 0031/2020, oulorizoçõo de oberturo de processo

licitotório: ouluoçôo do processo licitoÍório, despocho de encominhomenlo dos

oulos à ossessorio juídico poro onólise e porecer, minuto do editol e onexos, bem

como, minuto do controto.
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É o relotório sucinto.

TUNDAMENTAçÃO

lniciolmenle, cumpre deslocor que compeie o esso procurodorio'

único e exclusivomente, prestor consullorio, sendo esie porecer meromente
rem

los
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opinotivo, sob o prismo estrilomenie juídico, nôo lhe cobendo odentro

oipectos relotivos o conveniêncio e oporiunidode do prótico dos

odministrotivos, que esiõo reseryodos à esfero discricionório do odminist
público legolmenie compelente, iompouco exominor quesiões de not

eminenlemenie técnico, odministrotivo e/ou finonceiro.
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No coso em telo, o onólise do presenle porecer é reslrito oos
porômetros delerminodos pelo Lei n" 8.666/93, pelo Lei n" 10.520102, Decrelo no

10.024/2019 e pelos disposiÇões do LC 123106 e suos olieroções.

O pregõo consisle em modolidode de liciloçôo instituído pelo Lei no

1O.520/2OO2, poro o oquisiçôo de bens e serviços comuns no ômbiio do Uniõo.

Estodos, Distrito Federol e Municípios. Nos termos do porógrofo Único do orl. lo do
referido diplomo legol, sôo considerodos bens e serviços comuns oqueles cujos
podróes de desempenho e quolidode possom ser obietivomenie definidos pelo

editol, por meio de especificoçôes usuois no mercodo.

O Decreto n' l0.O24l2Ol9 veio regulomenlor o pregõo, no formo
elelrônico, vejo o que dispõe o legisloçõo no seu od. lo:

"Art. 1' Este Decreio regulomenlo o
licitoçõo, no modolidode de pregôo, no
formo eletrônlco, poro o oquisiçôo de bens
e o conlroloçõo de serviços comuns,
incluÍdos os serviços comuns de engenhorio,
e dispôe sobre o uso do dispenso eletrônico,
no ômbito do odministroçõo público federol.
§ l" A ulilizoçõo do modolidode de pregõo,
no formo eletrônico, pelos órgôos do
odministroçÕo público federol direto, pelos
oulorquios, pelos fundoçôes e pelos fundos
especiois é obrigotório.
§ 2 As êmpresos públicos, os sociedodes de
economio misto e suos subsidiórios, nos
Íermos 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 Decreto, inclusive o
disposto no Copítulo XVll, observodos os
limiles de que lroto o ott. 29 do referido Lei.

§3' Poro o oquisiçõo de bens e o
controtoçôo de serviços comuns pelos enies
federotivos, com o utilizoçõo de recursos do
Uniôo deconenles de tronsfer
voluniórios, iois como convênios e con
de reposse, o utilizoçõo de pregôo no
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obrigotório, excelo nos cosos em que o lei

ou o regulomenloçõo específico que
dispuser sobre o modolidode de
lronsferêncio discipline de formo diverso os

controioções com os recursos de reposse.

§4' Seró odmitido, excepcionolmenie,
medionte prévio justificotivo do outoridode
competente, o ulilizoçôo do formo de
pregõo presenciol nos licitoçôes de que
troto o copul ou o nõo odoçõo do sisiemo

de dispenso eletrônico, desde que fique
comprovodo o inviobilidode técnico ou o
desvontogem poro o odministroçôo no
reolizoçôo do formo eletrônico".

O novo regulomento iornou o utilizoçõo do pregõo eletrônico

obrigotório, e nôo moiipreferenciol. A odoçõo do formo presenciol somenle seró

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

Os requisitos o serem observodos no fose preporotório do licitoçõo
forom estobelecidos no ort.3o do Lei n" 10.520/2002, que ossim dispõe:

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
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"Art. 3o A fose preporolório do pregôo
observoró o seguinte:
l- A ouloridode compelenie lustificoró o
necessidode de controloçôo ê definiró o
ob.jeto do certome, os exigêncios de
hobilitoçôo, os critérios de oceiioçôo dos
proposlos, os sonçôes por inodimplemento e
os clóusulos do controto, inclusive com
fixoçõo dos prozos poro fornecimenlo;
ll- A definiçôo do objeto deveró ser preciso,
suficiente e cloro, vedodos especificoçÕes
que, por excessivos, inelevonies ou
desnecessórios, limitem o compeliçôo;
lll- Dos oulos do procedimento constorõo o
justificoiivo dos definições referidos n rso

I desie ortigo e os indispensóveis ele en s

técnicos sobre os quois estiverom o iod
bem como o orÇomento, eloborodo

)
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órgôo ou entidode promotoro.do. licitoçõo'

dos bens ou serviços o serem licilodos;.e

lV- A ouloridode compelente destgnoro'

dentre os servidores do órgõo ou entidode

Promoloro do licitoçôo'. t P'tg::li?^^:
iespectivo equipe de opoio' cujo otíb,urçoo

inilui, dentre outros' o recebimento dos

proposios e lonces' o onólise de suo

ãceitobilidode e suo clossificoçôo'- bem

como o hobilitoçõo e o odjudicoçôo do

objeto do certome oo licitonte vencedor;

§ i" R equipe de opoio deveró ser integl1do

ám suo moiorio poi servidores ocupontes de

ãárgot efetivo ou emprego do

odÃinistroçôo, preferenciolmenle
pertencenies oo quodro permonenle do

ãrgôo ou enlidode promotoro do evento"'

Nesse posso, - DecreÍo n' 1O'O24l2Ol9 - que' no ômbiio.do Uniôo

regutomentãã ,àooruoo" í.itáiádo erega", no formo eletrônico, tombém troço

direlrizes do modolidode licitoiório, e ieiÍero o necessidode de estobelecer

determinodos critérios qr" iérã" ,ãir.ios jurídicos imediolos no formotoçôo do

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

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

formo elekônico, seró instruído com os

seguinies documenlos, no mínimo:
| - estudo técnico preliminor, quondo
necessório;
ll - termo de referêncio;
lll - plonilho estimoiivo de despeso;
lV - previsõo dos recursos orçomentórios
necessórios, com o indicoçôo dos rubricos'

excelo no hipótese de pregôo poro registro

de preços;
V - oulorizoçÕo de oberturo do liciioçÔo;
Vl - designoçôo do Pregoeiro e do
de opoio;
Vll - edilol e respectivos onexos;

lpe )
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Vlll - minulo do lermo do coniroto' ou

il1i,,rn;;i; ;quivorente' ou minuto do olo

;;;oi;i; de Preços' conforme o coso;

lX - Porecer iurídico;
[ -"o",-r.é"toçôo exigido e opresenlodo

ooro o hoblllloçõo;

fi i,:|..Íj'-',tJ:T; s: l:'tfl "lon, 
",o 

o'

,.orint"t regiskos' enlre outros:

olãs licitontes PorticiPontes;
üi ãt àr"Pott"t oPresentodos;

:i:;' ;;";; os esclorecimenlos e os

imPUgnoções;
üi'"o'r'IãÃt"t ofertodos' no ordem de

clossificoçõo;
;i;1;;;;" e o reinício do sessÕo' se for o

fiT?ceitooliaode do proposto de preço; g)

o hobilltoçõo;
tr'ã âlãio" sobÍe o soneomento de enos

;l ;.il;;;; PtoPosto ou no documenloÇõo;

;" ;:";;r,t; 'interPostos' os resPeclivos

onóllses e os decisões; e

il o resultodo do licitoçõo;
'i1[ - se6provontes dos publicoçÕes:

o) do oviso do editol;
bi do exiroio do controio; e

:i il;;;"* átos culo Publicidode sejo

exigido; e
XIV - oto de homologoçõo.

A insiruçõo do Processo licitolono
§l

rs

poderó ser reolizodo por meio de sislemo

eletrÔn ico, de modo que os otos e os

documentos de que lroto este ortigo,

conslontes dos orquivos e registros digitois,

serõo vólidos Poro todos os efeitos legois,

inclusive Poro comprovoçôo e PrestoÇ de

conlos.
§2" A oto do sessôo PÚblico
d pon ibilizodo no internet imedioto

opos o seu enceÍTomenlo. Poro ocesso I
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Ademois, no ploneiomento do pregõo' no formo eletrônico' nos termos

do ort. I I do óá"r.io n; rc.íiitzolc , deve sei observodo o sesuinte:

"Art. 14. (...)

f - efooÀêao do estudo técnico preliminor

e do termo de referêncio;
[- opiáuoçao do esludo iécnico preliminor

à Oo t.tró de referêncio pelo outoridode

competente ou quem esto delegor;

lll - eloboroçôo do ediiol' que estobe-leceró

ã, .iitériot áe iulgomento e oceitoçõo doJ

propostos, modo de disputo e' .quonoo
ãeiessório, o intervolo mínimo de diferenço

áe volores ou de percentuois entre os lonces'

que incidiró tonto em reloçôo oos lonces

iátermediórios, quonto em reloÇõo oo lonce

que cobrk o melhor oferto;
ü- O"tlniçao dos exigêncios de hobilitoçõo'

dos sonções oplicóveis' dos prozos e oos

condições que, pelos suos porticuloridodes'

seiom considerodos relevonles poro o
célebroçôo e execuçôo do conÍroio e 

.o
otendimento dos necessidodes do

odminislroçõo PÚblico;
V- designoçôo do pregoeiro e de suo equipe

de opoio".

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

e equipe àá opoio; elobàroçôo do iermo .de referêncio; iustificotivo do

nu"-Àiiããau do conkoioçôo; etàboroçõo do editol; definiçõo dos exigêncios de

hobilitoçõo e sonções oplicóveis.

_'--r----___

O oto convocotório troz o objeto que se preiende odquirir com-o
presenÍe 

"à.torna, 
discriminondo nos onexos os corocleíslicos e quontificoçôo

ãué se ooequom o condiçôo de bens comuns, ou seio, é objelivomente definido'

o processo possui em seu conteÚdo o relolório ae cotocod§-
permite o mensuroçõo do estimotivo de preço e do volor do despeso Y\t\\\controtodo. 

\§
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§

oplicodos subsidioriomente. por forço do dsposto no
;Ãóri.á-o" trbsidioriomente, poro o modolidode de

Nolnstrumentoconvocotórioocritériodejuloomentoutilizodoéode
menor preço por item. A;;;;;;;";t oà q'" oeÊririno o inciso x' do ort 4'

do Lei no lo.52012000 ".;:i;; 
ü'á. Ãrtig"'8o do Decreto n" 3.55512000' com

redoçõo semelhonte. utlorno"'t;poã-jurgo"mento e clossificoçõo dos propostos'

seró odotodo o critério d;';;";;úà;ã. observodos os prozos móximos poro

fornecimento, os especiticoçá; tZJi;ãs" porômetros mínimos de desempenho

e quolidode definidos no editol"'

O Decreto t'' 10.02412019 ' em seu ort' 7'iombém dispõe que o menor

oreco é um dos crirérios àl;ltüÁJ;ulmàregoaos no seleÇõo do proposto

mois voniojoso poro o Administroçõo'

O requisito ocimo se encontro opontodo no preômbulo- 
^do 

minuto

eOitot, contorme tomOém Oãtermlno o ori' 40' inc' Vll do Lei n" 8'ó6ó/1993'

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de ltoitubo

As especificidodes deconentes do Lei CÔmolementor n' 12312ú6

olterodo posteriormente ptJá'i"ú-ôotplementores n' 14712014 e n" 155/201ó'

sáo oOservodos pelo minuto do editol'

Vole ressollor que os disposições do Lei n" 8.óóó193 deverôo ser

orl.9o do Lei n" 10.520/02:
pregõo, os normos do Lei no

8.óóó, de 2l de .iunho de 1993".

omissos, foro.

Desio formo, entendemos que o minulo do controto vinculodo
instrumento convocolório opresentondo, observo os requisiios mínimos exig
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Do onólise dos elementos obordodos no minuto do edilol e suo

concordôncio com os lmposições do ort' 40 do Lei de-LiciÍoçôes' constoto-se qYg

t.i àiãÀ-"ã. .m hormonio àã áiloÍn"' dos ortigos 27 d 31 ' bem como o orl' 40'

do Lei no 8.666193, que permilem, formolmente que estejo opto o produçõo dos

seus eÍeilos.

No que concerne o minuto do conlroto' eslo deve seguir os regros

previstos p.fã ã.t- SS do Lei no A.666193. O Anexo ll, do ediiol em onólise. prevê os

ãláuzulos'controtuois relocionodos no corpo do minuio do seguinte Íormo: objeto

;isã;;ú, óreço; dotoçôo orçomentório; pog-omento; reo.iuste e olteroções'

.írugo e' recebimenlô Ao óOjeto; fiscolizoçôo, obrigoçÕes do controtodo;

obrigãções do controlonte; sonções odminisirotivos; rescisôo; vedoções, cosos

os
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oero orr. 55 do Lei de Licitoções, iendo em visto que contém todos os clóusulos

pertinenles o esto conlrotoçõo'

Porionto, opós o onólise do documenloçõo opresentog" y1..,1.':To'

que oié o presente o'o, o p'JàJttã errconiro-se otendendo os exigêncios legots'

coNCtusÂo

Dionte do exposto' evidenciodo que o Comissôo de Pregõo EletrÔnico

orocedeu oté o momento ;;i;;; ;t;los inerentes oo procedimento licitotório'

com obsoruro submissõo .i'áiiãi-.jãõoii norteodores do motério, otestomos o

ããrrãíJãã"lrrídico-formol do procêdimento'

Ressolle-se, oindo, que os critérios e o onólise de mériio (oporlunidode

e conveniêncio ao peoiãoi-- naá tt incluem no ômbito de onólise deste

procurodor, motivo pero--áuãr 
-o 

presente . 
porecer opinotivo' cinge-se

exclusivomente oo, .onío"'âl- ru'iãitãt formoir-do coso em comento' os

elementos Íécnicos perfinenies oâ certome' dev.ero ser verificodo pelos setores

responsóveis e outoridodes c"íp"ttr.tttt do Prefeituro Municipol de ltoitubo'

É o porecer, solvo melhor juízo.

Itoitubo - PA, 09 de morço de 2020'

AIEM E SOUSA

PROCU MUNICIPAT
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