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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba

PARECER JURÍDICO/20|7IDICOM

PREGÃO PRESENCIAL N' - OrO/2Or8.PP.

9Y!IO - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER ADEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA, PELO PRAZO DE 12
MESES.

ASSUNTO - PARECER CONCLUSIVO.

PARf, cER JURÍDIco/20 l7lDrcoM

pREcÁo pRf,sENctAL N. - 010/2018-pp.

oBJETo - AeursrÇÃo DE MEDTCAMENToS rNJETÁvErs
PARÂ ATENDER A DEMANDA DO FLINDO MUNICIPÂL DE
SAUDE DE ITAITUBA, PELO PRAZO DE Í2 Mf,SES.

ASSUNTO . MINUTA DE EDITAL E CONTRATO.

I. RELATÓRIo

Concluída a Sessão do pregão presencial, o procedimento licitatório foi
encaminhado a esta assessoria jurídica para emissão de pareceijurídico conclusivo.

Antes, porém, é necessário frisar que, em momento anterior, esta assessoria
jurídica, em atendimento ao parágralo único do Artigo 3g da Lei n g.666/93, examinou e
aprovou as minutas de Edital e contrato, bem como, considerou regular o procedimento
administrativo até aquela ocasião, nos exatos termos do parecer préviolranscrito:

Submere-se a aprecração o presenle processo relaúvo ao pÍocedrmenlo
lrcrlatóÍro na modalidade Pregào pÍesencral Íegrslrado sob o n. OI0n0tg,
cujo objeto consiste na aquisiçâo de medicamenios injeuiveis para atender á
demandâ do Fundo Municipsl de Sâúde de ltaituú, pelo prazo de 12
meses, conforme especrÍicações do Termo de Referência - Anexo I do
Edital, atendendo ao disposlo na t i n. 10.520,4002.

Consta no presente ceÍtame: solicitação de despesâ para âquisição de
medicamentos injetáveis para âtend€r â demanda do Fundo Municipal de
Sâúde, justificativa; despacho do Secretirio Municipâl de Saúde de Itartuba
para que o selor competenle providencle a pesqutsâ de preço e lnforme a
exrstencla de recusos orçamentárlos. cotaçâo de preços: despacho do
departamento de contâbilidade informando a dotâçáo oÍç;mentáriâ
drsponrvel para atendeÍ a demanda. declaração de adequação orçamentana
e lrnance,Ía, auloíiaçào de ab€num de processo licrtâlóno, auluaçào do
processo licitâório; despacho d€ encaminhamento dos autos à assessoria
juridica para aná,ise e parecert minut! do edital e anexos, bem como,
minuta do contrato.
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Ficou estab€lecido no edrtal o menor preço por item como criÉrio de
JulBâmenro. atendeodo ao que dispõe o Ân. 45 da Lei 9.666/93.

O prosente processo consta o edilal indicando as exigências constsntes do
art. 40 ds ki 8_6()ó/91 clc aí. 4. da lri tO.s2Ont{/Z, OeIn co.o a
documentâçâo que os interessados deverão apÍesentâr p"r, a*,
consideÍados habililados.

Relatâdo o pleito passâmos ao parecer.

II - OBJETO DE ANÁLISE

Cumpre aclâÍlr que a análise neste parecer s€ resEinge a velÍicaçào dos
reqursttos tormars para deflagração do processo admtnistrÂttvo li;tIâloÍto
bem como da apreciaçào da mlnuta de ediEl e seus ânexos. Destâcâ-se que
a análise será restrita aos poítos jurldicos, estando excluidos quaisqrlei
â5pectos técnicos. econômicos dou drscricronaIIos.

TII _ PÁRECER

9 
6íigo 37, inciso )O« dâ Constituição Federal d€termina que as obras,

s€rvrços, compras e alienações dâ Àdministração pública serão precedidas
de licitação pública que Íssegure igualdadé de 

"o"diçõ;" "'i;;;-;concorrentes, íessalvâdos os casos esp€cificados na leSish;âo.

A.licitrçâo configura procedimento administrativo mediante o qual â
AdmrnisE&ção Püblrca selêcrona a proposra mârs van"1o.a ."rr"r""JÀ1J
se como ato administrarivo formal, písrlcado pelo Cesior público- devendo
seÍ processâdo em esúita conformidade com os pnnclpros estabelârdos na
Constituiçâo Federsl na legislação in fraconstitucional. 

'

No que se refere a modahdade l,cirâlórra ora em ânálrse. vale aclarar oue â
Lei l0 520,2002 d'spõe que pregào é a modâtrdad. a. r,";rú" J.rirnià ã
aqu^rstçào dê bens e sêrviços comuns, sêndo esrcs considemdos, pam os fins
e eferros desla.Lei, como aqueles cujos padrões de a"."rp.rf,o ! qrrliduà"
possâm seÍ otjetrvamenre defintdos pelo edrral. por mero de especificaçoes
usuars (an lo, paÍaarBfo ünicot

O exame prévio do edital tem Indole juridico_formal e consiste, via de
regm, em verificar nos autos, no êstado em qlre se ercontra o procáimento
Iicitratório, os seguintes elementos:
a) aurusção. protocolo e numemçâo,
b) justtfi cariva da contÍatáçào;
c) termo de refeÍência, devidsmente aütorizâdo pela autoridade competente,
contendo o objeto, o criério de aceiraçâo do óbjeto, orçamento aJtaihààJ
p3ra âvaliação de custos, definiçâo dos métodos, estaté;ia de suprim;to,
cronogr. ama Íisico-Íinanceiro, deveres do contraadã 

" "ont 
ut nt",

proc€dimentos dc fiscalizâção e gerenciâmento; pr"ro a" 
"*""rçao 

!
garantla e sânçôes pelo inâdimplemento;
d) indic!Éo do recurso orç€menúÍro para cobry a despesai
e) ato de designação da comissâo;
f) edital nunerado em ordem seriel anuâl:
g) se preâmbulo do edital contém o nome da repaíiÉo interessada e de s€u
sel0r;
h) pÍeâmbulo do ediral indicândo â modatidade e o tipo da licitação, bem
c!Íno o regime de execução (p/obÍâs e s€rviços);
i) preâmbulo do edital mencionando que â licitsção será regida pelâ
legislaçâo peíincnte;
j) preâmbulo do editâl ânoerdo o local, dia e hoÍa pam Íecebimento dos
envelopes de documentação e propost4 bem como pâra o inlcio de abcrtlrlâ
dos envelopes;
k) indicaÉo do objero da licitação, em descrição sucinta e clara;
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l) indicaÉo do prazo e as condiçôes parâ a assinâturs do contsato ou
retirâda dos insúumentos;
rn) indicaçào do prazo para execuçào do contrato ou cnúeÊa do obieto
n) indlcâção das sanções para o caso de inadimplemento, "
o) indicáção do local onde poderá scr exarninado e adqurrido o Droieto
Dasrco, e se há proJero executivo disponível na dâta da publicacão d; e;itâI
e o local onde poderá serexâminado e adqulrido(p/obrÀs e servic;sl-'- -'
p) rndrcação das condrçôes para parttcipaçao da lürtaçâo,
q) rndrcação da foÍma de apresentação dâs proposlês;
r) indrcaÉo do criteÍio pars lulgamenro, com drspos,ções clarâs e
pârâmetsos objerivos; rndrcsçâo do; bc&s, to*rios e 

"Oa,eos 
ae uÃ*

pâra tomectmento de mforÍnações sobre â licitaçào aos intereslsados:
s) indicaçào dos criré os de aceirabitrdade doi pr.ço. *,úo 

"ltoU"t 
.

indicsçito das condiçôes de pagâmento.

No que respeita â minuta conEâtual, incumbe ao parecista pesquisar a
conformidade dos s€Suinks irens.
a) condições para sua execuÉo, expressas em cláusulas que deíinam os
drÍertos, obflgações e responsabildades das paíes, em conformrdade com
os termos da licltâ9Ílo e da proposta a que se vlnculsm, estâbelecidas com
clüezá e precisão.

bt regisEo das cláusulas necessárias:
I - o obj€to e seus elemenlos carâcterlsticos;
ll - o regim€ de execução ou a forma de fomecimgnto;
III - o preço e as condições de pagâmento, os critérios, datâ-base e
periodrcidade do Íeâjustamento de preços. os cntérios de aruaúcao
moneúia enue â data do adimplemento dÀs obngaçôês e a ao efetivo
fxrgamento;
ly - os prâzos de iníc,o de ekpas de exeruçào, de conclusào. de enlrecâ dê
observâçào e de íecebimento definittvo, conforme o caso;
V - o cÉdilo pelo qual correrá â despesa. com â indrcação da classtÍlcacào
func,onal progmrhática e da cálegofla econômics;vl - as garannâs oferecidas para assegurÍtr sua plena execuçào. quândo
exigidas,
VII -os dirêitos e as Íesponsabilidades das pânes, âs penâlidades câbiveis e
os valor€s das multâs;
VIII - os casos de Íescisão;
IX - o recoúecimento dos direitos da Administração, em câso de rescisão
administrativa pÍevistâ no art. ?7 desta l,ei:
X - as condições de importaçâo, a data e a taxa de cilrnbio para convers{lo,
quando for o caso;
XI - a vinculação âo edital d€ licitaÉo ou ao termo que a dispensou ou a
inexigiu, ôo convite e â propostâ do licitante vencedor;
XII - a legislaçâo apliúvel à ex€cuçâo do contsato ê especialmente aos
câsos omissos;
XIll - a obrrgaçâo do contsâEdo de manter, duÍanrc toda a execucâo dô
contrato. em compâlibrlrdâde com as obrrgaçôes porele assumrdas, fodas as
condições de habilitaçáoe qualificaçâo exigidas nâ Iicirâçâo;
)(IV -.cláusula que dêclaÍe competente o foÍo da sede da AdministÍação
parâ diimir qualquer questão contratuâI, salvo o disposto no § 60 do aÍ. 32
daI*i n. 8.«ó/93..
XV - Â duraçâo dos contratos adstritâ à vigência dos respectivos créditos
orçamentários, ressalvadas as hipóteses previstas no an.57 da Lei n
8.666/93.

C^onside-rardo que o edital seguiu todas as cauteles recomendadas pela L€i
10.520/2002, com splicâçâo subsidiáda da lri 8.666/91;

Considerando que o procedimento nilo âpr€senta irregulâridades que
possam maculaÍ o certame e que a minuta do edital s€gue os preceiios

f"ffi#:J::#,i"fl11,a, @Es pero prosseguimenio do processo

a\-
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Segu€m chanceladas as minutas do Editale ContÍaÍo oraexamnadas.

Regi$ro. por Í'im, que a análise conslgnada nesre parecer se arcve ás
questões I urid icas observadâs na insrrução processual i no ediral, com seus
anexos, nos termos do an 10, § 10, da Lei n. 10.4g04002. c/c o pârágrafo
únrco do aí. 38 da Lel n" 8.óóó/93. Nào se rncluem no Àmbiro ie arihse
deste ProcuÍadoí os elementos récnicos peninentes uo "arr.., "ã*oaqueles 

.de ordem finâncerra ou oÍÉmenúflq cuja exsUdão deverá s€Íyentlcâda- pelos setores responsávets e aulorjdades competentes da
PreÍértum Municipal de ltartuba.

E o parecer, sub censura.

Iraitubâ - PA,26 dejâneto de 2018.

Após a manifestação supratranscrita, a comissão de licitação deu início à fase
extema do cerrame (Art. 4o incisos I a IV da Lei n r0.520/02) e proviàenciou - prúri""çàà
do Edital, convocando os interessados a a-presentarem suas propoitas. Saliente-sá qu" 

"nt."a publicação e a abertura das. 
^p-ro-p-ostas 

fora observado o irazo mínimo de 0g (oito) dias
úteis (AÍ. 4', V da Lei n 10.520/02).

Em tempo o Editar do pregão presencial vem detarhando o objeto, o prazo de
entr€ga, a fase de Proposta, Habilitação, julgamento e analise dos documenios,':rrg;ànio
do. Recurso, 

.Documento aplicável, ObrigafOes da Contratada, e Disposições ô"?il, ;;
sej4 dentro da previsão da Lei do pregão - Lei n' 10.520102, bem comá, u,npu.uau p.iu r-.i
8'666,.também houve a publicação em local público no quadro de avisos da piefeitura
Municipal de Itaituba, para garantir a publicidad-e dos atos.

No dia l2 de fevereiro de 20lg às 09h30min, hora designada para a seleção da
llopor]l mais vantajosa, constatou-se apenas a presenga das empresas R. C. ZAGALLO
MARQUES CIA LTDA _ EPP, D. C. S. VASCONCELOS . EPi, F. CARDOSO & CIA
LTDA, PRADO PHARMA LTDA, D M C MESSIAS EIRELI _ EPP e PROSAI]DE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME para credenciamenro. os
representantes das empresas entregaram as propostas em envelopi lacrado para ser aberto e
conferido segundo as exigências do Edital.

A comissão passou para a fase de lances e por último para a fase de habilitação,
julgando apras R. c. ZAGALL0 MAReuEs cIA LTDA - Epp, com valor total de il$-
126.030'00 (canto e vinte e seis mil e trinta reais), D. c. s. vAscoNCELos - Epp. com
valor total de R$-228.746,00 (duzentos e vinte e oito mil e serecentos e quarenta á seis
reais), F. cARDoso & cIA LTDA, PRADO PHARMA LTDA com valàr rotal de R$-
487.117,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil ecentoedezessetereais),DMCMESSIAS

ATEMISTOKHLES A. DE SOUSA
PROCT RADOR JURiDICO MUNICIPAL
oÀB/PA N" 9964
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EIRELI - EPP, com valor total de R$-972.407,00 (novecentos e setenta e dois mil equatro-centos e sete reais) e pROSAUDE DISTRTBUIDORA DE MEDICAMENiô§
EIRELI - ME, com valor total 

. 
de R$_224.45g,00 (duzentos e vinte e quatro mil,quatrocentos e cinquenta e oito reais). para o item cotado, verificou*. u proó;; in;i;i

dos proponentes. Após lances sucessivos, foi definido o.Lro, preço unitrário. Não houve
impetração de recurso. Por fim, o pregoeiro adjudicou os itens as empresas vencedoras do
certame.

. Razão que neste momento o Assessor Jurídico emite o seu parecer Favorável
em todos os atos do processo de Licitaçâo até o momento praticado, ;a qr" ioru,-,
observados todos os procedimentos puru uri.gu.u, a regularidade e a legarídaáe al, t"JÀ, *
atos pela Comissão, bem como, encaminhadã ao Secrãtário Municipalie S"úd; p;;;;
realize Homologação, preenchendo assim os requisitos do art.3g e incisos e do art.43 e
incisos, ambos da Lei 8.666193 e suas alterações.

- 
Após tais argumentos, e tendo em vista o estrito cumprimento das Leis nol0'520 e 8.666193, observado todos os procedimentos para assegurar a reguraridade e a

legalidade de tod_os os atos praticados peia comissão no procediménto, é noiso parecer no
sentido de q.u. 

.g"yu se dar prosseguimento ao pro."rrá, homologando-o e efetivando a
contratagão das licitantes vencedoras.

E o parecer, sub censura.

a - P A, 12 de fevereiro de 201 8.

DE U
PR CIPAL

N'9.
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