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oBJEro - AoulstÇ^o DE MEDrcAn rlrostHreiÁvtts pARA ATENDERA DEMANDA Do tuNDo
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ASSUNTO . MINUTA DE EDITAT E CONTRATO

r- neurónro

Submete-se o oprecioÇôo o presenle processo relolivo oo procedimento
licitotório no modolidode Pregõo Presenciol registrodo sob o n" 00ó/2019 - PP, cujo objeto é
O AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍP|O DE IIAITUBA conforme especificoÇÕes do Termo de
Referêncio - Anexo I do Editol, otendendo oo disposto no Leí no 10.52012002.

Conslo no presente certome: solíciloçÔo de despesos; MEMO/SEMSA N"

103/2018; OFÍClO/PROPLAN/SEMSA N" 217/2018 - JuslificoÍivo; Plonilho de LlciloÇÕo;
SolicitoçÕo de Despeso; despocho do ouloridode poro que o setor competenle
providencie o pesquiso de preço e informe o existêncio de recursos orçomen'tórios;
SolicitoçÕo de cotoçÕes de preço; despocho do deporÍomento de conlobilidode
informondo o dotoçÕo orÇqmentório disponível poro olender o demondo; AulorizoÇÕo;
DecloroÇÕo de odequoçõo orçomenlório e finonceiro; PORTARIA GAB/PMl N" 0012/2019;
outorizoçôo de oberturo de processo licilotório; outuoçÕo do processo licitotório;
despocho de encominhomento dos ouÍos à ossessorio jurídico poro onólise e porecer;
minuÍo do editol e onexos, bem como, minuto do controto.

Ficou esiobelecido no editol o menor preÇo por ilem como critério de
julgomenlo, olendendo oo que dispÕe o ort. 45 do Lei 8.666/93.

O presente processo consto o edilol indicondo os exigêncios conslonles
do ort. 40 do Lei 8.óóó193 clc otl. 4" do Lei 10.520/2002, bem como o documenioçõo que
os inteÍessodos deverôo qpresentor pora serem considerodos hobilítodos.

Relolodo o pleito possomos oo Porecer

II - OBJETO DE ANATISE

Cumpre ocloror que o onólíse neste porecêr se reslringe o veriÍicoçÕo dos
requisilos Íormois poro deÍlogroçÕo do processo odministrotivo licilotório bem como
oprecioçÕo do minuto de edilol e seus onexos. Destoco-se que o onólíse seró reslrilo
ponlos jurídicos, esiondo excluídos quoisquer ospeclos técnicos, econÔmicos e
discricionórios.
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O ortigo 37, inciso XXI do ConstituiçÕo Federol delermino que os obros'

serviços, compros e oliénoçÕes do AdministroçÕo Público serÕo precedidos de licitoçôo

irúoltã q(Je àrrugrr. iguoidode de condiçÕes o fodos os conconenles, ressolvodos os

cosos especificodos no legisloçÕo.

A licitoÇÕo configuro procedimenlo odministrotivo medionle o quol o

AdminislroçÔoPÚblicoselecionoo-propostomoisvonlojoso,coroclerizondo.secomooto
odminishoíivo Íormol, prolicodo peio ôestor Público, devendo ser processodo em esirilo

"ã"iái.iààa. 
com os princípioi estobetecidos no constituiçôo Federol no legisloçÕo

infroconsiitucionol.

No que se refere o modolidode licitolório oro em onólise' vole ocloror que

oLei]0.520/2002dispÕequepregÕoéomodolidodedelicitoçõodestinodoào-quisiçÔo
de bens e serviÇos comuns, sendJesles considerodos, poro os Íins e eíeilos desto Lei, como

õ;"t;; ;ri", iodroes de desempenho e quotidode possom ser objetivomenie definidos

féto eaitot, poi meio de especiÍicoçÕes usuois (ori l", porogrofo Único)'

oexomepréviodoeditoltemíndolejurÍdico{ormoleconsiste'viode
regro, em verificor nos outoi, no estodo em que se enconlrq o procedimento licilolório' os

seguinÍes elemenlos:

o) outuoçÕo, Protocolo e numeroÇÕo;
b) justificolivo do controloçÕo;
ci 

' termo de referêncio, devidomente oulorizodo pelo outoridode

compelenle.conlendooobjeto,ocritériodeoCeitoÇôodoobjeto.orçomenlodelolhodo
poroovolioçõodecUslos,definiçõodosmelodos,es,trolégiodesuprimento,cronogromo
ilico-tinoncáiro, deveres do conirolodo e conkotonte, procedimentos de ÍiscolizoçÕo e

gliãniiornunlo; prozo de execuçÕo e goroniio e sonçÕes pelo inodimplemenÍo;
d) indicoçÕo do recurso orçomenÍório poro cobrir o despeso;

e) olo de designoçÕo do comissõo;
Í) edilol numerodo em ordem seriol onuol;
g) se preÔmbulo do edilol conlém o nome do reportiçÕo interessodo e

de seu selor;
h) preômbulo do ediiol indicondo o modolidode e o tipo do liciioçõo'

bem como o regime de execuçõo (p/obros e serviços);- i) preÔmbulo do ôdiiol mencionondo que o liciloÇÕo seró regido pelo

legisloçÕo pertinente;
i) preômbulo do editol onolondo o locol' dio e horo poro recebimenlo

dos envelopes dá áocumenloçÕo e proposlo, bem como poro o início de oberluro dos

envelopes;
l) indicoçôo do objelo do licitoçÕo, em descriçÕo sucinlo e cloro;

m) indicàçôo do prozo e os condições poro o ossinoturo do conlrolo ou

rethodo dos insirumentos;
n) indicoÇõo do prozo porq execuçÕo do controto ou entrego do o

ol indicoçoo dos sonçÕes poro o coso de inodimplemenio;
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p) indicqçÕo do locol onde poderó ser exominodo e odquirido o proieto
bósico, e se hó projeio execulivo disponível no doto do publicoÇÕo do edilol e o locol onde
poderó ser exominodo e odqukido {p/obros e serviços);

q) indicoçôo dos condlções poro porticipoçÕo do liciloçÕo;
r) indicoçÕo do Íormo de opresentoçÕo dos proposios;
s) indicoçÕo do crilério poro julgomento, com disposiçÕes cloros e

porômetros objelivos; indicoÇÕo dos locois, horórios e códigos de ocesso poro
fornecimento de inÍormoçÕes sobre o liciloçÕo oos interessodos;

i) indicoçõo dos critérios de oceilobilidode dos preços unitório e globol e
indicoçÕo dos condiçÕes de pogomenlo.

No que respeilo à minulo controtuol, incumbe oo poÍecisto pesquisor o
conf ormidode dos seguintes i'lens:

o) condiçÕes poro suo execuçõo, expressos em clóusulos que definom os

direilos, obrigoçÕes e responsobilidodes dos porles, em conformidode com os lermos do
licitoçôo e do proposto o que se vinculom, estobelecidos com clorezo e precisõo;

b) regislro dos clóusulos necessórios:

| - o obleio e seus elementos coroclerísticos;
ll - o regime de execuçôo ou o formo de fornecimenlo;
lll - o preço e os condiçÕes de pogomento, os crilérios, dolo-bose ê

periodicidode do reojustomenlo de preÇos, os crilédos de oluolizoçÕo monetório entre o
dolo do odimplemento dos obrigoçÕes e o do efeÍivo pogomento;

lV - os prozos de início de eiopos de execuçÕo, de conclusÕo, de entrego,
de observoÇôo e de recebimenlo definllivo, conforme o coso;

V - o credito pelo quol coneró o despeso, com o indicoçõo do
clossificoçõo Íuncionol progromólico e do cotegorio econômico;

Vl - os gorontios oÍerecidos poro osseguror suo pleno execuçÕo, quondo
exigidos;

Vll - os direiÍos e os responsobilidodes dos porles, os penolidodes cobÍveis
e os volores dos mullos;

Vlll - os cosos de rescisõo;
lX - o reconhecimenio dos direilos do AdministroçÕo, em coso de rescisÕo

odminislrotivo previsto no orl. 77 desio Lei;
X - os condiçÕes de importoÇÕo, o dolo e o loxo de cÔmbio poro

conversÕo, quondo for o coso;
xl - o vinculoçôo oo edilol de liciloçÕo ou oo termo que o dispensou ou

o inexigiu, oo convite e à proposlo do licilonte vencedor;
xll - o legisloçôo oplicóvel à execuçÕo do conlrolo e especiolmenle oos

cosos omissos;
Xlll - o obrigoÇõo do controlodo de

controÍo, em compolibilidode com os obrigoções p
de hobilitoçôo e quolificoçÕo exigidos no liciloçÕo;

monler, duronte todo o execuçÕ o
or ele ossumidos, todos os condiç
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XIV - clóusulo que declore competente o foro do sede do AdminisÍoçôo
poro dirimir quolquer queslôo conÍroiuol, solvo o disposlo no § óo do orl.32 do Lei n.

8.ó66193t
XV - A duroçôo dos controlos odslrito à vigêncio dos respectivos crédilos

orçomenlórios, ressolvodos os hipóÍeses pÍevistos no ort.5Z do Lei n. 8.666193.

Considerondo que o editol seguiu todos os coutelos recomendodos pelo
Lei 1O.52Ol2OO2, com oplicoÇÕo subsidiório do Lei 8.666193;

Considerondo que o procedimento nÕo opresento irreguloridodes que
possom moculor o cerlome e que o minulo do edilol segue os preceitos legois que regem
o motério, opino pelo prosseguimento do processo licilotório em seus ulteriores olos.

Seguem choncelodos os minulos do Editol e Conlroio oro exominodos.

Regislro, por fim, que o onólise consignodo nesle porecer se oteve às
quesiÕes .iuríCicqs observodos no inslruçôo processuol e no editol, com seus onexos, nos

lermos do ori. 10, § 1", do Lei n" 10.480/2002, c/c o porógroÍo Único do ort. 38 do Lei n"

8.666/?3. NÕo se incluem no ômbito de onólise deste Procurodor os elemenÍos lécnicos
perlinenles oo cerlome, como oqueles de oÍdem Íinonceiro ou orçomenlório. cujo
êxolidõo deveró ser verificodo pelos setores responsóveis e ou'toridode competenle do
PrêÍeiluro Municipol de lloilubo.

É o porecer, sub censuro.
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