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BFPÍtBLICA TCOÉN=ÀTIVN DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de ltoitubo

Trolo-se de consu lio encominhodo Pelo Pregoe iro do MunicÍPio de

Itoilubo PA, que requer onólise ocerco do reguloridodelurídico-formol do

Pregõo Elekônico n" 915/2020 - PE, visondo o oqu isiçõo de generos olimentÍcios

poro otender o demondo do Secretorio Municipol de EducoçÓ o do MunicíPio de

Itoitubo. conforme especificoções do Termo de Referêncio - Anexo I do Editol.

Desto feito, consto nos outos OfÍcio n" 27 12020 DIRAD/SEMED,

MuniciPol de Educoçôo. solicitoçôo de desPeso'

jusiificotivo do Secreióri
MuniciPol de EducoÇôo Poro que o setor comPetenteo

providencie o pesqulso de Preçoeinformeoe xistêncio de recu rsos
despocho do Secreiório

orçome ntórios, coioçôo de Preços com f ornecedores locois, relotório de

coloçôo com fornecedores otrovés do Portol de ComPros Governomen tois,

moPo de cotoçõo de Preços' desPocho do dePortomento de coniobilidode
I poro olender o demondo'

informon
decloroçôo
oo31/2020. o
licitotório, desP

do o dotoçôo orÇome

ulorizoÇõo de obertur
de odequoçôo orç

ocho de encomin

ntório disPonive
ome
o de Pro
homento

ntório e finoncetro'
cesso licitoiório;

dos outos o

Portorio GAB/PMI n'

outuoçõo do Processo

ossessorio iurídico Poro

onólise e Porecer , minuto do edito I e onexos, bem como' minuto do controlo'

É o relotório sucinto'

FUNDAMENIAçÃO

lniciolmente, cumpre destocor que compete o esso Procurodorio'

único e exc lusivomente, Presior consullorio, sendo este Porecer meromente

opinotivo, sob o Prismo estritom enle iurídico, nõo lhe cobendo odenlror em

ospectos relolivos o conveniênc io e oPortunidode do Protico dos otos

odmlnistrotiv os, que esiõo reseryod os à esfero discricionório do odminiskodor

público legolmente competente. tompouco exominor questões de noture

eminenteme nte técnico, odm inisirotivo e/ou finoncetro'
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No coso em telo' o onolise d^o

?s'.T,",'áli"'si"-'"":"9:iliJ:';:âii'13áá'3
suos olteroções'

§
crpúBLtc,q reoÉnÁttve oo anastr

ÉSIADO DO PAHA

Prefeituro MuniciPol de ltoitubo

oresente Porecer
, pelo Lei n' 10'520

pelos disposiçoes

é restrilo oos

/02, Decreto n"

do LC 123/0ó e

10.520/2002, Po
O pregõo consiste

ro o oquislçoo de bens e servlç
em modolidode de liciloç

os comu
õo instituído Pelo Lei

ns no ômbito do U

no

nioo,

Éstodos, Distrito Federol e Municípios. Nos termos do Porógro fo Único do ort' l' do

ref erido diPlomo legol, sõo considerodos bens e serviços comuns oqueles cujos

podrões de dese mpenho e quolidode Possom ser objetiv omenle definidos Pelo

ediÍol, Por meio de espec ificoções usuois no mercodo.

O Decreto no lO.O24l20,l9 veio regulomentor o Pregõo' no formo

eletrônico, vejo o que disPõe o legisloçõo no seu ort' 1o:

Esie Decreto regulomenio o

licitoçÕo, no modolidode de Pregõo' no

formo eletrÔnrco, poro o oquls içõo de bens

e o coniroioç ôo de seÍvlços comuns,

incluÍdos os servlços comuns de engenhorio,

e disPõe sobre o uso do disPenso elekônico,

no ômbito do odm inistroçõo PÚbl ico federol'

§ 1" A utilizo çõo do modolidode de Pregoo'

no formo elekônico, Pelos órgõos do

odministroÇ ôo PÚblico federol direlo, Pelos

outorqulos, pelos fundoçÔes e pelos fundos

especiois é

§2"Asempresos PÚbl
obrigoiório

icos, os sociedodes de

economio mtsio e suos subsidiórios, nos

teÍmos do reg ulomenio lnierno de que iroto

o ort.40 do Lei no r 3.303, de 30 de iunho de

201ó, Poderõo odotor, no que couber, OS

disposições deste Decreto, inclusiv

Art. I 
o

disposto no CoPílulo XVll' observodos os

limites de que koto o ort. 29 do referido Lei'

§ 3o poro o oquisiçOo de bens e o

controtoçõo de servtç 05Comuns Pelos entes

federoiivos, com o utilizoçõo de recursos do

Uniõo deconen'tes de tronsferêncios

voluntórios, tois como convênios e controtos

de rePosse, o ulilizoçÕo de Pregõo no form

Rodovio Ííonsomozônico c/ Ruo Décimo'

ITAITUBA'PA

s/n, Anexo oo Ginósio Municipql - Belo Visio - CEP: ó8 18G000



o FLS(-)

ê

REPÚBLICA FEDERAÍIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
PrefeiÍuro Municipol de ltoitubo

eletrônico, ou do dispenso elelrônico seró
obrigotório, exceto nos cosos em que o lel

ou o regulomentoÇõo específico que
dispuser sobre o modolidode de
tronsferêncio discipline de Íormo diverso os

controtoções com os recursos de reposse.

§4" Seró odmitido, excepcionolmenle,
medionte prévio .iustificolivo do outoridode
compelente, o ulilizoçôo do formo de
pregõo presenciol nos licitoções de que
troio o copul ou o nõo odoçõo do sistemo
de dispenso elekÔnico, desde que f ique
comprovodo o inviobilidode técnico ou o
desvontogem poro o odminislroçõo no
reolizoçõo do formo eletrônico".

O novo regulomento tornou o utilizoçõo do pregôo eletrônico
obrigotório, e nõo mois preferenciol. A odoçôo do formo presenciol somente seró
cobível conforme §3o e §4o do ortigo ocimo referido.

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

"Art. 3' A fose preporolório do pregõo
observoró o seguinle:
l- A ouloridode compelente juslificoró o
necessidode de conlrotoçôo e definiró o
objelo do certome, os exigêncios de
hobilitoçõo, os critérios de oceiloçõo dos
propostos, os sonÇôes por inodimplemenlo e
os clóusulos do controto, inclusive com
fixoçõo dos prozos poro fornecimento;
ll- A definiçôo do objeto deveró ser preciso,
suficienle e cloro, vedodos especificoçôes
que, por excessivos, irrelevontes ou
desnecessórios, limilem o competiçõo;
lll- Dos outos do procedimenio constorõo o
jusiificolivo dos definições referidos no inciso
I deste ortigo e os indispensóveis elemenlos
técnicos sobre os quois esliverom opoiodos,
bem como o orçomenlo, eloborodo pe

475
-l5--*
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Nesse posso, - Decreio n' 10'02412019 - ouê' no ombito do Uniôo

reoulomento o modolidodeíciiãiãrio pr.gao, no foÍmo êlelrônico, tombém troço

aiãtrizes do modolidode füitoiOrio' e ieitero o necessidode de estobelecer

determinodos critérios q*'l;;ã;';;í";os iurídicos imedioios no formotoçõo do

áoitot, .oa destoque poro o normo do seu ort' Bo:

"Ad' A O processo relotivo oo pregôo' no

Íormo eleirônico' seró lnslruído com os

seguintes documentos' no mínimo:

i-l- àstuoo lécnico preliminor' quondo

necessório;
ll - termo de referêncio;
lll - plonilho estimotivo de despeso;

iv 
-- -previsôo 

dos recursos orçomentorios

n.c.siórlo,, com o indicoçõo dos rubricos'

"*."io 
n" hipótese de pregõo poro registro

de PreÇos;
V -out'orizoçõo de oberturo do licitoçõo; 

.

Vl - designáçoo do pregoeiro e do equipe

REPÚBLICA TEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeiluro MuniciPol de ltoitubo

órgôo ou enlidode promoloro.do, liciloçõo'

dos bens ou serviços o serem licilodos;.e

ú- n outoridode competente deslgnoro'

denÍe os servidores do orgõo ou entidode

promotoro do liciloÇõo' o PttS::ll?^.:
iespectivo equipe de opoio' cuio 

-olrrburçoo
inclui, denÍre ouÍros' o recebimento dos

propostos e lonces' o onólise -de, 
suo

ãceitobilidode e suo clossificoçôo'- bem

como o nooititoçôo e o odjudicoçõo do

obieto do cerlome oo licilonte venceoor;

§ 1'" n equipe de opoio devero ser inleglodo

em suo moiorio por servidores ocupontes de

ããrgo, efetivo ou emprego. do

odriinistroçõo' pref erenciolmenle

óãn.n."ní.t oo quodro ptTlT^1lt^,, d'
brgôo ou enlidode promoloro do evenTo '

de opoio;
Vll - editol e resPectivos onexos;

Rodovio ÍÍonsomozônico c/ Ruo Décimo, 5/n' Anexo oo Ginósio Municipol - Belo Vislo - CEP: ó8 1
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REPÚBLICA TEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefei'turo MuniciPol de ltoilubo

Vlll - minuto do termo do controlo' ou

inslrumento equivolente' ou minulo do oio

de registro de preços, conforme o coso;

lX - Porecer jurídico;
X - documentoçôo exigido e opresentodo

Poro o hobililoçôo;
Xl- proposto de preços do licitonte;

Xll - oio do sessõo pÚblico' que conlero os

seguinies registros. enire ouiros:

o) os licitontes PorticiPonles;
bi os ProPoslos oPresentodos;
ai os ovisos, os esclorecimentos e os

imPugnoções;
d) oi lonces ofertodos' no ordem de

clossificoçõo;
e) o suspénsÔo e o reinício do sessõo' se for o

coso;
f) o oceitobilidode do proposto de preço; 9)

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

ou folhos no proposto ou no documentoçõo:
i) os recursos interpostos' os respeclivos

onólises e os decisões; e
j) o resuliodo do licitoçôo;
Xlll - comprovonles dos publicoções:
o) do oviso do ediÍol;
b) do exiroio do controto; e
ci dos demois otos cujo publicidode seio

exigido; e
XIV - oto de homologoçôo'
§ I " A inslruçôo do processo licilotório
podero ser reolizodo por meio de sistemo

eletÍônico, de modo que os otos e os

documentos de que trolo este orligo'

consiontes dos orquivos e regisiros digilois'

serôo vólidos poÍo todos os efeitos legois'

inclusive poro comprovoçôo e prestoçôo de

contos.
§ 2" A olo do sessõo PÚbl ICo sero

disponibilizodo no interneÍ imed lo lomente
opós o seu encenomento, Poro ocesso livre'

Rodovio Tronsomozônico c/ Ruo Décimo, s/n, Anexo oo Ginósio Municipol - Belo Vislo - CEP: ó8 180{00
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REPÚBtICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeiiuro MuniciPol de lloilubo

Ademois, no ploneiomenio do pregõo' n-o. formo eletrônico' nos termos

do ort. I 4 do Decreto n' lo'iàntiús 'deve sei observodo o seguinte:

A

"Art. 14. (...)

r]'"roÜoloçao do estudo técnico prelimlnor

e do termo de reÍerêncio;
;;;;;;;Çõ" ào estudo técnico Preliminor

" aJiãiÃà ã. referêncio pelo ouloridode

comoetenle ou quem esto delegor;
;"- J;;;".á; áo editol' que eslobeleceró

"r 
.;itã;;õ luisomento e oceitoçõo dos

;;;;;i;;: ."ã"- o" disputo e' quondo

ã!ãtaii", o inlervolo mínimo de diferenço

iã-"*úát o, de percenluois entre os lonces'

IJ" lnlioira lonio em reloçõo oos lonces

ili"tr"áiatiot, quon'lo em reloçõo oo lonce

oue cobrir o melhor oÍerio:
ü*I J.iriçao dos exigêncios de hobilitoçõo'

;.t;;;á;t oplicóvêis' dos Prozos e dos

Iãnoi.o.t que, pelos suos porticuloridodes'

iejom' considerodos Íelevontes poro o
téÉot"çao e execuçôo do conlroto e o
ãiànãlrn"nto dos necessidodes do

odministroçõo PÚblico;
v- o.sisnoêao do pregoeiro e de suo equtpe

de opoio".

Anolisondo os outos do processo' verifico-se: designoçôo do pregoetro

e equipe de opoio; tto#ü;ã-ãà tt'to .de referêncio; iustificotivo do

necessidode do conÍotoção';'ãiolo,.oça" do editol; definiÇõo dos exigêncios de

hobilitoçõo e sonções oplicóveis'

Ooloconvocotóriotrozoobietoqueseorelendeodquirircomo
oresente certome, discriminondo nos onexos os corocieríslicos e quonlificoÇõo'

ãu seio, estó objetivomente definido'

O Processo Possui em seu conleÚdo

permite o mensuroçôo do estimotivo de preço
o relotório de cotoçõo, que

e do volor do desPeso o ser

conirotodo.

Rodovio TrqnsomozÔnicq c/ Ruo Décimo' s/n' Anexo oo Ginósio Municipol - Belo Vislo - CEP: ó8'l
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As especificidodes deconentes do Lei Complementor n" 12312006
olterodo posleriormenle pelos Leis Complementores n" 147/2014 e n. lS5/2Oló,
sõo observodos pelo minuio do edilol,

No lnslrumento convocotório o critério de julgomento ulilizodo é o de
menor preÇo por item. A escolho olende oo que determino o inciso X, do ort. 40
do Lei n" 10. 520/2000 e o inciso V do Artigo 8. do Decreto n" 3.555/2000, com
redoçõo semelhonle, vejomos: ',poro julgomenlo e clossificoçõo dos proposlos,
seró odolodo o critério de menor preço, observodos os prozos móximos poro
fornecimento, os especificoções Íécnicos e porômelros mÍnimos de desempenho
e quolidode definidos no editol".

O Decreto n" 10.024/2019, em seu ort. Z" lombém dispõe que o menor
preço é um dos critérios de julgomenio empregodos no seleçõo do proposto
mois vonlojoso poro o AdminisiroçÕo.

O requisito ocimo se encontro opontodo no preômbulo do minuio
edilol, conforme tombém delermino o ort.40, inc. Vll do Lei n" g.óóól1993.

Vole ressoltor que os disposições do Lei n" 9.666/93 deverôo ser
oplicodos subsidioriomente, por forço do disposlo no ort.9o do Lei n. 1o.s2olo2:
"Aplicom-se subsidioriomente, poro o modolidode de pregôo, os normos do Lei n.
B.óóó, de 2l de iunho de 1993',.

Do onólise dos elementos obordodos no minulo do edilol e suo
concordoncio com os imposiçôes do ort. 40 do Lei de Liciloções, constoto-se que
foi eloborodo em hormonio oos ditomes dos ortigos 27 à 31: bem como o ort. +0,
do Lei n" 8.6óó/93, que permitem, formolmente que estejo opto o produçôo dos
seus efeitos.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeiluro Municipol de ltoilubo

No que concerne o minuto do conlrolo, esto deve seguir os regrosprevisios pero ort' 55 do Lei n" 8.ó66/93. o Anexo il, do editor 
",n 

onãrir", pr"uã ài
clóusulos controtuois rerocionodos no corpo do minulo do seguinte tor.à, áoÉrovigêncio; preço; dotoçôo. orçomenlório; pogomento; req:uste e o[;r;;â;;enlrego e recebimento do obieto; fiscolizoção, obrigoçôes Oo .ontrãflOã;obrigoções do controlonte; sonções odminislrotivos; rescisõo; vedoções.obrigoções gerois, cosos omissos. foro.

Desro formo, entendemos que o minuto do control. vincurodo ooinstrumento convocotório opresentondo, observo os requisitos mínimos exigidos

Roqovro Jronsomozônico c/ Ruo Décimo, s/n, Anexo oo Ginósio Municipor _ Bero vislo _ cEp: óg.r
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pelo orl. 55 do Lei de LiciloçÕes, tendo em visto que contém todos os clóusulos

pertinentes o esto controtoçõo'

Portonto, opos o onólise do documentoçõo opresenlodo verificomos

que oié o presente oto, o proceisã encontro-se otendendo os exigêncios legois'

coNctusÃo

Dionle do exposio, evidenciodo que o Comissõo de Pregõo ElehÔnico

procedeu ãtão .or"nto, u;l;ã;t às oios inerentes oo procedimenio licitotório'

com obsoluto submissÕo oo; diiomes legois norteodores do motério' otestomos o

reguloridode jurídico{ormol do procedimenio'

Ressolle.se, oindo, que os critérios e o onólise de mériÍo (oportunidode

e conveniêncio do pediáo), nôo se incluem no ômbilo de onólise deste

Procurodor, motivo pelo quol o presente porecer opinotivo' cinge-se

"r.iriluãÃ.nt" 
oos coniornàs iuídicos formois do coso em comento' os

á"íànlo, iécnicos pertine;tes oã certome, deveró ser verificodo pelos setores

i"iJontOuuit 
" 

outoridodes competentes do Prefeituro Municlpol de ltoitubo'

É o Porecer, solvo melhor iuízo'

A

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeiluro MuniciPol de Iloilubo

Itoilubo - PA, 24 de julho de 2020'

ATEMISTO E SOUSA
O MUNICIPALPROCURA R c

OA A N" 9.9ó4
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