MODALIDADE: Pregao Eletr6nico
PROCESSO n° 1810001/2021

0RIGEM: Secretario Municipal de Educagao.
ASSUNTO: Registro de Pregos, para eventuais
aquisig5es de instrunentos musicais e equipamentos
audiovisual para atender as necessidades do
Municipio de Mat5es do Norte/MA.

®

Analise juridico-formal das Minutas de Edital, Ata de Registro de
Pregos e Contrato de Pregao Eletr6nico, o qual tern por objeto o Registro de Pregos,

para eventuais aquisig6es de instrumentos musicais e equipanentos audiovisual para
atender as necessidades do Municipio de Mat6es do Norte/MA, pelo tipo menor
preeo por Item. Certame licitat6rio apropriado aos preceptivos constantes na Lei de
Licitap6es, observadas as alterap6es posteriores. Consta nos presentes autos a
solicitagao para Contratagao com descrigao dos servigos a serem contratados,
estimativa de pregos, bern como a informagao referente a dotacao organentdria para
contratapao em tela. Encaminhado as Minutas de Edital, Ata de Registro de Pregos e
Contrato para analise juridico-fomal.

a
Por forga do artigo 38, paragrafo dnico da Lei n° 8.666/93 vein os autos
do processo em epigrafe, a esta Assessoria Jurldica Municipal, nesta data, para
analise das minutas de edital, ata de registro de preeos e contrato.

Juntou-se, ao respectivo processo, autorizapao para contratapao,
devidamente assinada, conforme Art. 14 da Lei n° 8.666/93, bern como, a descricao
sucinta de seu objeto, asseverando que em se tratando de Registro de Precos, as
despesas decorrentes correrao por conta de recursos especificos consignados no
orgamento vigente a 6poca da contratapao. Apensou minutas do edital, ata de registro
de pregos e contrato de Pregao Eletr6nico com respectivos anexos, para analise e
parecer deste 6rgao juridico.

i o relat6rio.
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A administrapao Ptiblica, via de regra, e, no teor do preceituado no Art.
37, XXI da Lei Maior, quando de suas compras e licitag6es, realizagao de obras e
servicos, esta adstrita a procedimento de licitagao pdblica, que possibilita a esta,
aquisieao memos onerosa do objeto ou servigo que prop6e adquirir, a melhor

proposta, para o que pretende alienar, observada, em todo caso, a isonomia entre
participantes do processo, z.# verbz.J:

a

Art. 37 -A Administracao Pdblica direta e indireta
de qualquer dos Poderes da Unido, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Munic{pios obedecerd aos
principios
da
legalidade,
impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiGncia e, tamb6m ao
seguinte: (redacdo dada ao caput pela Emenda
Constitucional n° 19/98).
XXI - ressalvados os casos especifiicados na
legislacdo, as obras, servicos, compras e alienac6es
serdo contratadas mediante processo de licitacdo
ptiblica que assegure condic6es a todos os
concorrentes, com cldusulas que estabelecam
obrigac6es de paganento, mantidas as condic6es
Ofetivas da proposta, nos termos da Lei, o qual
somente permitird as exig¢ncias de qualifi.cacao
t6cnica e econ6mica indispensdreis a garantia do
cumprimento das obriga€6es.
Coube a Lei de Licitag5es Lei a 8.666/93 disciplinar as emanag6es
constitucionais swprc7, na qual se observant as modalidades em que estas podem
ocorrer, tipos, suas inexigibilidades ou dispensas, bern como, correlatos contratos ou
conv6nios.

a

Dentre as modalidades admissiveis para licitapao encontra-se o Pregao
na sua forma eletr6nica. Configurar o pregao como uma modalidade licitat6ria
significa adotar un novo procedimento para selegao da proposta mais vantajosa, com
observancia do principio da isonomia. Uma modalidade de licitapao consiste em urn

procedimento ordenado segundo certos princfpios e finalidades. 0 que diferencia
rna modalidade de outra 6 a estruturapao procedimental, a forma de elaborapao de
propostas e o universo de possiveis participantes. Este 6 a forma de licitagao em
razao do qual, interessados de urn determinado ramo de fomecimento de produtos ou
servigos, pertinentes ao objeto do mesmo, os quais devem apresentar requisitos
minimos para satisfazer a respectiva modalidade licitat6ria, conforme artigo 4°,
Inciso XIII, da Lei n° 10.520/2002 e Decreto Federal n° 10.024/2019, respeitadas as
disposig6es do edital ao qual se vincula a respectiva modalidade licitat6ria.
De acordo com o Artigo 22 da Lei n° 8.666/93, sao cinco as
modalidades de Licitagao: I -Concorrencia; 11 -Tomada de Pregos; Ill -Convite;
IV -Concurso; V -Leilao e, a partir do advento da Lei n° 10.520/2002 a instituigao
da modalidade Pregao e Decreto Federal n° 10.204/2019 para o Pregao na sua forma
Eletr6nica.
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0 Pregao tern suas premissas tragadas pela Lei Federal n° 10.520/2002,
que bern preve em seu art. 1, o objeto desta modalidade de licitapao, a saber: ``4r/. / °
: Para ;quisicdo de bens e servicos comuns, poderd ser adotada a licitacdo na

modalidade de pregdo, que sera regida por esta Lei" .
Outrossim, e pertinente asseverar as prescrig5es do Decreto Federal
3.555/00, que trapa importante conceito sobre o Pregao, ao determinar: ``Pregt5o e'
uma modaiidade de licita¢do em que a disputa pelo fornecimento de bens ou ser.vicos
comuns 6 feita em sessd; put)lica, por meio de propostas de preqos escritas e lances
verbais " .

0 pregao atrav6s de uma dentre suas muitas peculiaridades. Ali
refere que as ca-racteristicas do leilao e fazer-se a selecao do vencedor atrav6s

r\

propostas e lances em sess5o ptiblica. Sobre o tema, voltar-se-a adiante, mas
iele-vante destacar que este e urn dos pontos peculiares do pregao, mas nao 6 iinico.
A16m da conjugagao de propostas e lances em sessao ptiblica, outros angulos
merecem destaque.

0 determinante da modalidade, em comento, no presente processo, tern
por fulcro o preceituado no Art.1° da Lei n° 10.520/2002, conforme se ve s%pra, por
se adequar, o valor da presente contratagao, projeto basico em anexo, aos limites ali
delineados para respectivo certame.

As minutas, em estudo evidencian a forma de fomecimento e a
modalidade licitat6ria usada, respectivamente, pela Administrapao, constatanos que
as exigencias da Lei 10.520/02, no seu art. 3°,I,11 e IV e os da Lei n° 8.666/93, ex w.
artigo 14, art. 45 § 1°, I, Decreto Federal n° 10.024/2019 e suas posteriores
alterag6es, e demais artigos aplicaveis a esp6cie, da Lei de Licitagao,

Quanto o tipo de licitapao encontra-se este, em consonincia com o

a

estabelecido na Lei de Licitap6es, ex vz. art. 45, § 1°, o qual reza o Menor Prego por
Item, a ser obtido pela Administrapao, segundo o criterio de Menor Prego por Item
art. 40, X, - quando da realizapao do certame.

Quarto ao julgamento do certane, deve este se guiar pelo principio do
julgamento objetivo insculpido no art. 4°, Inciso X da Lei n° 10.520/02.

Quanto aos demais items das minutas do Pregao Eletr6nico e anexos,
cujo teor foi analisado, por este Setor, naquilo em que se afigurou necessdrio, guarda
sintonia com os ditames legais atinentes a modalidade licitat6ria referenciada, haja
vista, perfeita consonincia com o art.1° da Lei n° 10.520/2002, Decreto Federal n°
10.024/2019 e alterag6es posteriores.

Por fim, considerando as orientag6es despendidas, bern como as pecas
colacionadas aos presentes autos, trazidas ao conhecimento desta Assessoria
Municipal, bern como, a regular incidencia do normativo aplicavel ao caso swb
excJmz.#e, face as determinag6es do mandamento do art. 4°, Inciso I, da Lei Federal n°
10.520/2002, Decreto Federal n° 10.024/2019 e demais dispositivos aplicaveis, e,
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sem prejuizo das demais providencias necessarias no orbe administrativo, a juizo da
autoridade competente, 6 de se verificar que esta Assessoria Municipal nao
vislunbra 6bice a aprovacao da presente proposigao com fulcro no art. 38, Paragrafo
Unico da Lei Federal n° 8.666/93, podendo o feito ter seu prosseguimento, com
vistas ao fim colimado pelo interesse pdblico.

Diante do exposto, OPINO PELA APROVACAO DAS MINUTAS,
propondo o retomo do processo ao Setor de Elaborag6es de Editais para as
providencias decorrentes.
S:A4/, E o I]arecer, remeto a apreciagao do 6rgao solicitante para analise
e deliberagao.

a
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Matdes do Norte/MA,11 de novembro de 2021.

OAB"A N° 17293
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