
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

PARECER JUÚDICO/2OTTiDICOM

PREGÃO PRESENCIAL N' - 01 1/2018-PP.

9!{!TO - AQUrsrÇÃo DE soLUÇoES PARENTERATS (soRo) PARA ATENDER A
DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA, PELO PRAZO DE T'
MESES.

ASSUNTO _ PARECER CONCLUSIVO.

PAREcER JURlDrco/2017/DrcoM

pREGÁo pREsENcIAL N" - 0 /2018-pp.

OBJETO _ AQUISIÇÂO DE SOLUÇÔES PARENTERAIS (SORO)
PARÀ ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DÉ
SAUDf, DE ITAITUBA, PELO PRA,ZO DE I2 MESf,S.

ÀSSUNTO - MINUTA DE DDITAL E CONTRATO.

concluída a sessão do pregão presencial, o procedimento licitatório foi
encamiúado a esta assessoria jurídica para emissão de pareceijurídico conclusivo.

Antes, porém, é necessário frisar que, em momento anterior, esta assessoria
jurídica, em atendimento ao parágrafo único do Artigo 3g da Lei n" g.666193, examinou e
aprovou as minutas de Edital e contrato, bem como, considerou regular o procedimento
administrativo até aquela ocasião, nos exatos termos do parecer prévidtranscrito:

I - RELATÓRIo

Submete-se a sprecraçào o presente processo relatiro ao procedimento
lrcrlatóíro na modalidade Pregào píesencial ÍegsEado sob o n. OII2OIS.
culo.objeto consisre na aquisrção de soluções paÍenlemÉ (soro) par;
atender â demanda do Fundo Municipâl de Saúde de Itaituba, peio praz; de
12 meses, conforme esp€cificações do T€rmo de Referênciâ - An;xo I do
Edital, atendendo so disposto nâ Li no l0.52OnOO2.

Constâ no present€ certâm€: solicitaçâo de despesa pam aquisiçào de soro
para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde; juíificativa;
despacho do Secretário Municipâl de Sâúde de Itaituba para que o setor
competente providencie a pesquisa de preço e informe a existênciâ de
recursos orçamentários; cotaçâo de preçosi despacho do depa(amento de
contabilidâde informando a dotâção orçamentária disponivel para âtender a
demanda; declaração de adequâ9âo orçamenáíiâ e financeira; aurorização
de ab€rtura de processo licitâtório; âutuaçào do processo licitatóiio:
despacho de encamtnhâmento dos autos á assessoflajuÍidica para análise e
pârecer; minuta do edital e anexos, bem como, minuta do contrato

Ficou estabelecrdo no edrlal o menor pÍeço por lrem como criléÍlo de
Julgamenlo, atendendo âo que drspôe o rn 45 da Ler 8 6ô6,91
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O pÍesente proc€sso consta o êdital indicándo as exigências constântes do
art. 40 dâ lÉi 8.666/93 clc an- 4o da lri 10.520DN2, bem como a

documentação que os inteÍessados dovorão apr€sêntâÍ pÍra s€rem

consideÍBdos habilitados.

Relatâdo o pleito passâmos ao Pârecer

II - oBJETo DE ANÁLISE

Cumpr€ acl$ar que a análise neste parecer se restringe a verificaçâo dos
requisitos formais parâ dcflâgração do processo administrativo licitatório
b€m como dâ âpreciâção da minuta de editâl e seus Ülexos. Destaca-se que

a análise será restrita aos pontos juridicos, estando excluldos quaisquer

aspectos técnicos, econômicos e/ou disaricionários.

III _ PARECER

O artigo 37, inciso XXI dâ Constihriçâo Federal determina que as ob.as,
serviços, comprâs e alienações da Administraçâo Públicâ seÍâo pÍecedidas

de licitação pública que asseSuÍe igualdade de condições a lodos os

concorÍenles, Íessslvados os casos especiÍicâdos na legislaçâo.

A licitâçâo configurâ procedimento administrâtivo mediânte o qual a

Administração Pública seleciona a proposta mais vânta.joss, cârscterizândo-
se como ato admlnistrativo formal, pmtjcado pelo GestoÍ Público, devendo
ser processâdo em estrila confoamldade com os pflnclpios estâbelecidos nâ

Constituição Federal na legislação infraconstilucional.

No que se refere a modalidade licitatória ora em anâise, !'ale aclaÍaÍ que a
fÉi 10.5202002 disÉ€ que pÍegão é a modalidade de licitaçâo destinada â

âquisição de bens e serviços cornuns, sendo estes considerados, paaa os Íins
e efeitos desta Lei, como aqueles cujos padíões de des€mpenho e qualidade
possam sor objetivamente definidos pelo edital, poí meio de especiÍicações
usuais (an. t', paÍagrafo único).

O exame prévio do editâl tem indole Juridico-formal e consiste, via de

regm, em veriÍicar nos autos, no eslâdo em que se encontrâ o pÍocedimento
licitâtório, os seguintes elementos:
a) autuação, protocolo e numerâção;
b) j uslificativa da contrâtâçâol
c) termo de Íeferência, d€vidâmente autorizsdo pela autoÍidâde comp€tente,
contendo o objeto, o critério de aceitação do objeto, orçamento detâlhado
psrs avaliação de custos, definição dos métodos, estrategia de suprimento,
cronograma flsico-financeiro, deveres do contratado € contÍatânte,
procedimentos de fiscalização e gerenciamento; prazo de execuçâo e

garantia e sanÇões pelo inadimplemenlo;
d) indicâÉo do recurso orçamenúrio para cobrir I despesa;
e) ato de designação da comissâol

0 edital numerado em ordem serial Ênual;
g) se preâmbulo do edital contém o nome da repaíiçâo intor€ssada e de seu

setor;
h) preâmbulo do editrl indicando a modalidade e o tipo da licitâção, bem

como o Íegime de execução (p/obras e serviços);
i) preâmbulo do edital mencionando que a licitaçâo será regida pela

legislâção p€rtinente:

J) preámbulo do edital anotando o local, dia e hora paÍa recebimento dos

envelopes de documentaçào e proposta, bem como para o inicio de abertura
dos envelop€sl
k) indicação do objeto da licitaçâo, em descrição sucintae clam:
l) indicação do prazo e âs condições pâÍâ â assinatrra do conEato ou
retirada dos instrumentos;
m) indicâÇâo do píazo pâra execuçâo docontrato ou enlregâ do objeto;
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n) indicação das sanções parâ o caso de inadimplemento;
o) rndicaçào do local onde podera ser exarninado e àdqurndo o pro;ero
Dasro. e se hà projeto executivo dispontvel nâ dâra da pubhcação dô eirtal
e o locâl onde poderá seÍ examinâdo e adqurrido (p/obras e serviços).
p) rndrcação dâs condições para paíicipaçào da Iicitaçào,
q) indicaÉo da foíma de âpresentação das propostás;
r) údrcaçào. do cntérrc palã Julgamento, com disposlções claras e
parÍirnetros objer,vosi lndrcaçâo dos locars, horários e códigos de acesso
p8Ía fomecimento de informações sobre a LciLâção aos intereisados,
s) indicaçâo dos cíitéÍios d€ ac€itabilidade dos preços uniúrio e ilobal e
indicaçâo dâs condiçercs de paganento_

No 
^que 

r€speita à minuta contrâtual, incumbe ao pârecista pesquisar a
conformidade dos seguintes itens:
a) condrções pârâ sua execuÉo, expressâs em clausulas que definam os
drreitos, obrigaçõês e responsabllrdades das pânes, em conformidade com
os termos da licitação e da proposta a que se vrnculam. estatrelecidas com
ctarezâ e precrstlo;
b) registro das cláusulás necessáÍiasr
I - o objeto e seus elementos camcteristicos:
II - o regrme de execuçào ou â forma de fomeclmenfo
lll - o pÍeçô e as condrçõ€s de pagamento. os círlérios, data_base e
periodicidade do reajustamenb de preços. os cntenos di atualizaçào
moneúria entre a dah do adimplemento das obripçôes e a do efeti"o
pâgamento;
IV . os prazos.de intcio de etapas ds execuçào. de conclusâo, de entíegâ, de
observação e de recebtmenlo definitivo, conforme o caso;
V - o credrto pelo qual correrá a desp€s,a. com a rndicação da classifrcação
lúncionÀl programálica e dâ categofla econômica,
VI - as garantiâs oferecidas para Írsseguar sua plena execuçâo, quando
exigidas;
VII -os drrerlos e 8s responsabilidâdes das panes, as penalidades cabiters e
os valores das muhâs.
VIII - os casos dg rescisâo;
IX - o reconhecimento dos direitos da Administraçâo, em caso de rescisâo
Âdministsativa prevista no art. 77 destâ Lei;
X - as condições de importâção, a darâ e a lâxa de câmbio pam conversão,
quando for o câso;
XI - a vinculaçâo ao edilâl de licitação ou ao t€rmo que a dispensou ou a
inexigiu, aoconvite eà proposta do licitante vencedora
XII - a legislaÉo aplicável à execuçâo do conEâto e especialmente aos

XIII - â obrigâçâo do contratado de manter, duante toda a êxecução do
confalo. em compatrbtltdade com as obrigações poÍ ele assumidas, todas as
condrções de habilrráçào e qualificaçào exigrdas na ticiração;
XIV . cláusula que declare competente o-foro da sede da Admmrsrraçào
para dtrimrr__qualqueÍ questào contÍatual, salvo o drsposto no s óo do an 12
dâLein 8 66ó19.],
XV - A durâçÀo dos contrâbs adsrrls á vrgencra dos respectivos créditos
orçamenláflos, ressalladas as hipóleses prevtstas no aIl 57 da tÉi n
8.666/91

Considerando que o edital seguiu todas as câutelâs recom€ndadâs pela Lei
I0.520/2002, com aplicação subsidiária dâ t,ei 8.6óó/93,

Considerando. que o procedrmeno não âpres€nla rrregulârrdades que
possam mâculü o cename e que a nrnuta do edrtal segr-ue oa pra"a,ioa
regars. que regem a matétia, oI!!9 p€lo prossegurmenuo do processo
lrcltâtóíro em seus ulteÍoÍes âbs

seguem chanc€ladas as minutas do Eiital e contrato ora examinadas.
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Registro, por fim, que a ânálisa consignada noste parecer s€ ateve à
questôes jurldicas observadas na insfuçito p.ocessual ã no edital, com seus
anexos, nos termos do art. 10, § lo, da tei n 10.480/2002, dc o parágrafo
único do aÍt. 38 da Lei no 8.666,D3. Nâo se incluem no âmbito ie ariritise
deíe ftocwador os elementos técnicos peíinencs 

"o 
aa*.a, 

"olnoaqueles 
_de 

ordem financeira ou orçamentáfla, cuJâ exatldão deverá ser
verificada. pelos setores responsálers e autorjjades comp€tentes da
Prelêrtura Municipal de lrarluba.

É o parecer, sub censura.

Itaituba - P4,26 dejaneiÍo de 20t8.

ATEMISTOKHLES A. DE SOUSA
PROCURÂDOR JURÍDICO MUNICIPÂL
OAB/PA N" 9961

Após a manifestação supratranscrita, a comissão de licitação deu início à fase
extema do certame (Art. 4o incisos I a IV da Lei n" 10.520/02) e proviàenciou 

" 
prUfi."ç""

do Edital, convocando os interessados a apresentarem suas propoitus. Saliente-sá qu" 
"nt."a publicação e a abertura das 

_p-ro-postas 
fora observado o iraio mínimo de 0g (oito) dias

úteis (Art. 4', V da Lei no t0.520102).

Em tempo o Edital do pregão presenciar vem detarhando o objeto, o prazo de
entr€ga, a fase de Proposta, Habilitação, julgamento e analise dos documenios,-Julgamento
do. Recurso, Documento aplicável, Obrigações da Contratada, e Disposições Cí"ir, ",sej4 dentro da previsão da Lei do pregão - Lei n' 10.520/02, bem comá, un,puruau p.iu t-"i
8.666,.também houve a publicação em local público no quadro de avisos da piefeitura
Municipal de Itaituba, para garantir a publicidade dos atos.

No dia l5 de fevereiro de 20lg às 09h30min, hora designada para a sereção da
llop_ojt' mais vantajosa, constatou-se apenas a presença das empiesas O. 'C. 

S.
VASCONCELOS - EPP, F. CARDOSO & CIA LTDA, PRADO PHARúA LTDA, D M C
MESSIAS EIRELI _ EPP e PROSAUDE DISTzuBUIDORA DE MEDICAM,ENTOS
EIRELI - ME para credenciamento. Os representantes das empresa, .rtr"g_u,n u,
propostas em envelope lacrado para ser aberto e conferido segundo ai exigências d-o Editai.

Não foi possível a aceitação da participação da empresa PROSAUDE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREiI - Nte, r". representante credenciado
pelo Sr. Pregoeiro, haja vista não atender os requisitos nos itens I i, alínea ,,b,,, I I . I , l4 e
32, a,línea."c" 

.do_ 
edital que estavam sem assinatura do representant" 

' 
r"guí, nao

reconhecendo a declaragão de habilitação para participar do certame protocoladosl unto ao
setor de licitação.

- A comissão passou^para a fase de rances e por úrtimo para a fase de habiritação,julgando aptas D. c. s. vASCoNCELos - Epp, com valoi total de R$-a76.l0d,0ti
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(quatrocentos e setenta e seis mil e quatrocentos reais), F. cARDoso & cIA LTDA,PRAD. .HARMA LTDA com valoi total oe ns_rzí.olo,oo i;r;;, ; ;;r,"""'íJimil e quarenta centavos) e D M c MEssIAs rrnui - Bpp, com valor ,o,ui a" i-i_349.860'00 (trezentos e quarenta nove mil, oitocentos e sessenta centavos), para o item

::3j* "_.i-f,1""u-se 
a proposta 

-inicial dos proponentes. Após lances ,u"...iror,'foioe.nldo o menor preço unitario. Não houve impetração de recurso. por fim, o pr.gá"iro
adjudicou os itens as empresas vencedoras do ceÀme.

_ Razão que neste momento o Assessor Jurídico emite o seu parecer Favorávelem todos os atos do processo de Licitação até o momento praticado, já que foraÀ
observados todos os procedimentos para assegurar a regularidade e a legalidaáe al, t"Jã, *atos pela Comissão, bem como, encaminhadà ao SecrJtário Municipalie a;ú6 ;;rü;;realize Homologação, preenchendo assim os requisitos do art.3g e incisos e do art.43 eincisos, ambos da Lei 8.666/93 e suas alterações

^ 
Após tais argumentos, e tendo em vista o estrito cumprimento das Leis n.l0'520 e 8'666/93' observado todos os procedimentos pu* urr.gr.u. a regularidade e a

tgil,,ld,. de todos os atos praticados peia Comissão no pr*"ai,n.nto, é nosso parecer nosenroo oe que deva se dar prosseguimento ao processo, homologando-o e efetivando acontratação das licitantes vencedoras.

E o parecer, sub censura.

t.a
A ES SOUSA

PROC MLNICIPAL
N"o
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