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PR[,GÀO PITISENCIAL N" - 012/20I8-PP.

OBJETO _ AQUISIÇÃO DE MATIRIAIS PARÁ LABORATÓRIO PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUI}A.

ASSUNTO _ PARECER CONCLUSIVO.
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Submcte-se a apÍeciação o presente processo relativo ao

proccdimenlo licilatório na modalidadc Pregão l)rescnoial

registrado sob o n" 012/2018, cLLio obieto consislc na aquisiÇ.lo de

materiais dc laboratório para atender as necessidàdes do lundo
Municipal do Saúde de llaituba. pelo prrzo de l2 meses. conlonne
especillcaçôcs do Termo dc Referência Anexo I do Edital,

atendendo ao disposto na Lei n" 10.520/2002.

Consta no presente cename: solicitaçào de despesa parâ âquisição

de maleriais de laboratório; jusiiticalivas; despacho do Secretário

Municipal de Saúdc dc Itailuba para que o selor conrpctente
pÍovidencie a pesquisa de preço c inlirmre lt existência dc recrtrsos

orçarncntáÍios; ootaçâo de prcçosl despacho do dcpaÍlanlcnto de

contabilidadc inl'ormardo â dotaçâo orçalllentária disponivel Para

atender a demanda; dcclaÍaçào dc adequação orçâmcntária e

llnanccira: autorização dc abertura d(j processo licitâtórioi auluação

do pÍocesso licitatório; dcspacho de cncarllinhamento dos aulos à
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Concluída a Sessão do Pregão Presencial, o procedimento licitatório foi

encaminhado a esta assessoria .iu ríd ica para emissão de parecerjurídico conclusivo.

Antes, porém, é necessário Íiisar que, em momento anterior, esta assessoria

jurídica, em atendimento ao parágrafo único do Artigo 38 da Lei n' 8.666193' examinou e

aprovou as minutas de Edital e Contrato, bem como, considerou regular o procedimento

administrativo até aquela ocasião, nos exatos termos do parecer prévio transcrito:
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asscssoria jurídica para irnálise e pareccri minula do ('dital e
alelos, bcm corno. minutâ do contrâto.

Ficou estâbelecido no edital o mcnor preço por ilcm como critério
dejulgamcnlo, ctendendo ao que dispõe o art. 45 da Lei 8.666/93.

O presente processo consta o editâl indicando as exigênciâs
constantes do arl. 40 da Lei 8.6ó6193 c/c ad.4'da Lci
10.520/2002. bcm conro â docu entaçào que os interessâdos
deverão âpresentar parà screnr considerudos habilitàdos.

It - ot|. .:11) I)F \\ it.tst.l

Cumpre aclarar que a análisc nl-sle parecer se rcstringe a

verilicação dos requisitos formais pam deflagraÇão do processo
adrninistrativo licitatório bcm como da aprcciação da minuta de
edital e seus anexos. Destaca-sc que a arálise será reslrita aos
pontos juridicos, estândo excluidos quaisquer aspcctos técnicos,
econômioos c/ou discricionários.

ut P,\R.E( Ell

O artigo 37, inciso XXI da Constituiçao Federal deternrina que as

obras, serviços, compras e alienaÇÕes dâ Administração Pública
serão precedidas de licitação pública que âssegure igualdadc de

condições a lodos os concorrentes, ressalvados os casos

especifi cados nâ IeBislação.

A licitação conÍigurâ proccdinrento odministrâtivo mediantc o qual

a Administrâção Pública seleciona a proposlà mais vântajos&
caraclerizando-se como aio administrativo formal, prnticado pelo
Cestor Público, devendo ser processado em estritrr conformidade
com os principios estâbelccidos na Conslituição l'ederal na

legislação inliaconstitucional.

No que se relere a modalidadc' lioitatória ora enl análise, vale

aclanr que a Lei 10.520/2002 dispÕc que pregào é a nlodalidade de

Iicitação destinada à aquisiçào de bens e serviços comuns, sendo

estcs consid0Íados, para os lins c gfeilos desta Lei. como aqrtcles

cujos pâdrôgs de desenrpenho e qualidade possÂm scr
objelivâmente definidos pelo edital, por meio de especillcaçôcs
usuais (aÍt. 1", paragratb único).

O exame prévio do edital tem índolejuÍídico-lormale consiste, via
de regÍÀ em veril'icar nos autos. no estado em quc se enconlra o
procedimenlo liÇitatório, os seguinles elcmcnlos:
a) autuação, prolocolo e numcÍação;
b) justificativa da contratação:
c) tenno de relêrôncia" dcvidamente autorizado pela auloridade
conlpetenle. oonlendo o objclo. o critério de aceilaçào do obicto.
orçamento detalhado para avaliaçào de custos, deliniçào dos

métodos, estratégia de suprimento, cronogÍama Íisico-financeiro,
deveÍes do conlratúo e conlrâlânte, procedimenlos dc llscalizaçâo

Relatado o pleito pâssamos ao Pilreccr.
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e Eerenciamenlo; pÍazo dc execução e garantia e sançôes pelo
inadinrplemento;
d) indicação do recurso orÇamentiário pala çobrir a despesâj
e) alo de designâção dâ comissào;
D edital numerado em ordem serial anual:
g) se preâmbulo do edital contém o nomg da repaÍiçâo interessada
e de seu setor:
h) prcâmbulo do edital indicando a modalidadc e o tipo da
licitaçào, bem como o rcgime de e)(ecuçâo (p/obras e serviços)l
i) preâmbulo do edital mencionando que a licitaçào será regida pela
Iegislação pertinentei
j) preâmbulo do edital anotando o local, dia g hora paru
recebimento dos envelopes de docuntentação e propostq bem
como para o inicio de abenura dos envelopes;
k) indicação do objeto r.la licitação, em descrição sucinta c clârâ;
l) indicação do prazo e as condições para a assinâturu do contrato
ou relirada dos instrumenlos:
m) indicação do prazo para e\ecuçào do conlrato ou cnlrega do
objcto;
n) indicaçâo das sançõcs p:lra o caso de inadinrpletnento;
o) indicação do locâl onde poderá ser e\antinado e adquiri<io o
projeto biisico, e se há pÍo.ieto sxecutivo disponÍvel na data da
publicação do edital e o local onde podcrá ser examinado e
adquirido (p/obras e seÍviços);
p) indicação das condições paÍa panicipaÇão da Iicitação;
q) indicaçào da lorma dc aprcsentaçâo das propostas;
r) indicaçào do critério parâ julgamento, com disposiçôes clâras e
pârâmetros objetivos; indicação dos locais. horários e códigos de
acesso pam fomecimento de inlbrmaçôes sobre a licitaçâo aos
interessados:
s) indicação dos critérios dc aceitabilidade dos preços unitiÍio e
global e indicação das condiçôes de pagâmenro.

No que respeita à minuta contraÍual, incumbe ao parecista
pesquisar a conformidade dos seguintes itens:
â) condições para slra execução. cxpressâs ent olánsulas que
definam os direitos, obrigações e responsabilidadcs das partes, cnl
confoÍmidade com os termos da licitaçào e da proposta a que se
vinculam, estabelecidas com clarcza e precisàoi
b) regislÍo das cláusulas necessáÍiâs:
I - o objcto e seus elenlcntos caíacteristicos;
II - o regi e de execução ou a foÍmâ de fornecimento;
III - o preço e as condiçôes de pagamento. os critérios, data-basc e
periodicidade do rcajustarnento de preços. os criterios de
atualização monetáÍia entre a data do adintplemcnlo dàs obrigaÇôes
e a do eÍ'etivo pagamentoi
IV - os prazos de inicio de elapâs d{j exccuçào, de conclusilo. dc
entrcga. de obscrvação e de rccebimcnlo delinirivo, oonÍbrme o
caso;
V - o crédito pelo qual correrá a despes& com a indicaçáo da
classiÍicaçào funcional programálica e da categoria econômica:
Vl - as Earantias oÍtrecidas piua assegurar sua plenâ execuçào,
quando exigidâsr
VII - os direitos e as Íesponsabilidadcs das pâÍcs. as penalidades
cabíveis e os valores das multasi
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Vlll - os cÀsos de rescisâo:
IX - o reconhecimcnto dos direitos da Administraçào, em caso de

rescisão âdministrativa pÍevista no art. 77 desta Lei;
X " as condições de importaçâo, a dala e a taxa de câmbio para

conversão, quando foÍ o câso;
Xl - a vinculação âo edital de licitaçào ou ao termo que a
dispcnsou ou a inexigiu. ao convite e à proposta do licitanle
vencedor;
Xll - a legislação aplicável à execuçào do contrato e especialmcnte
aos casos omissos:
XIII - a obrigâção do contratado de manter, durante toda a
execução do contrato. em compatibilidade com as obrigaçõcs po.
ele âssumidas, todas as condiçÕes dc habililaçào e qualificação
exigidâs na licilação;
XIV - clâusula que dcclare co,rpetente o tbro da scde da

AdministÍação para dirimir qualquer questâo conlratual. sâlvo o
disposto no § 60 do art. 32 da Lei n. 8.666/93;
xv - A duração dos conlratos adstrita à vigência dos respectivos
créditos orçamentários, ressalvadâs âs hipóteses previslas no afl. 57

da Lei n. 8.666/93.

Considerirndo que o edital scguiu todas as câuielas reconrendadas

pela Lei 10.520/2002. com aplictrçào subsidiária da Lei 8.666/93;

Considerando que o procedimcnto não apresenta irregularidades
que possam macular o certame e que a minuta do edital segue os

preceitos legais que regem a maÍériâ.. 9p!!9 pclo prosseguimcnlo

do processo licitatório em seus ultcriores atos.

Seguem chanceladas as ninutas do Dditâl e Contrato oÍa
examinadas.

Registro, por l'iln. que a análiso consignada neslc parcc§r se ateve

às questões juridicas observadas na instrução processual e no

edital, com seus arexos, oos lermos do art. 10, § 1", da l,ei n"

lO.48Ol2OO2, c/c o parágÍaÍb único do art 38 da Lei n" 8.66ó193.

Não se incluen no ârnbito de análise deste Procurador os

elementos técnicos peítinenles ao ccrtame, como aqueles de ordem

Íinanceira ou otçamentaÍia. cuja eratidão deverá ser verillcada

pglos setores responsáveis e auloridades competentes da PlelgituÍa

Municipalde ltaituba.

É o parecer, sub censura.

Iraituba - PA, 0l de levereiro dc 2018

.\ I llIllS.l OKlILtls 1. Dl: SOt S.\
pt{oct R..\t)oR,, t'ltil)l( o \l t'\l(ll l'.\1.
o.\lli l, \ \' 996.1

Após a manifestação supratranscrita, a comissão de Iicitação deu início à fase

externa do cerlame (Art. 4" incisos I a lv da Lei n' 10.520/02) e providenciou a publicação

do Edital, convocando os interessados a apresentarem suas propostas. Saliente-se que entre
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a publicação e a abertura das propostas fora observado o prazo mínimo de 08 (oito) dias
úteis (Art. 4', V da Lei n' 10.520/02).

Em tempo o Edital do Pregão Presencial vem detalhando o Objero. o Prazo de
entrega. a fase de Proposta, Habilitação, julgamento e analise dos documentos, Julgamento
do Recurso, Documento aplicável, Obrigações da Contratada, e Disposições Gerais, ou
seja, dentro da previsão da Lei do Pregão - Lei n' 10.520/02, bem como, amparada pela Lei
8.666, também houve a publicação em local público no quadro de avisos da prefeitura
Municipal de Itaituba, para garantir a publicidade dos atos.

No dia l6 de levereiro de 2018 às 09h30min, hora designada para a seleçâo da
proposta mais vantajosa, constatou-se apenas a presença das empresas L. M. P. CORREA -
EPP. BIONORTE COMERCTO & SERVIÇOS LTDA e SAMED TMPORTAÇÀO
COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP para credenciamenro. Os representanres
das empresas enlregaram as propostas em envelope lacrado para ser abefto e conÍ'erido
segundo as exigências do Edital.

A comissão passou para a fase de lances e por último para a fase de habilitação,
julgando aptas L. M. P, CORREA - EPP, com valor total de R$-293.023,00 (duzentos e

noventa e três mil e vinte e três reais) BIONORTE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA,
com valor total de R$-224.775,50 (duzentos e vinte e quatro mil, setecenlos e setenta e

cinco reais e cinquenta centavos) e SAMED IMPORTAÇÃO COM ERCIO E
REPREStrNTAÇÃO LTDA - EPP, com valor total de R$-396.187,00 (trezentos e

noventa e seis mil, cento e oitenta e sete reais).

Para o item cotado, verificou-se a proposta inicial dos proponentes. Após lances

sucessivos. loi definido o menor preço unitário. Não houve impetração de recurso. Na

análise da autenticidade das certidões, constatou-se que a Certidão Negativa de Natureza

Tributária Estadual da empresa SAMED IMPORTAÇÃO COMERCIo tl
ITEPRE,SENTAÇÃO lfOR apresentava restrição (cassada pela SEFA), sendo concedido o

prazo de cinco dias úteis para apresentar nova certidão sem restrição. Dentro do respectivtr

prazo, a empresa apresentou a certidão. Por fim, o pregoeiro adjudicou os itens as empresas

vencedoras do ceftame.

Merece ressalva, contudo, que até o presente momento não consta dos autos

a numeração e rubrica das folhas. RECOMENDA-SE, portanto, que todas as laudas do

processo sejam devidamente assinadas e rubricadas.

Razão que neste momento o Assessor Jurídico emite o seu Parecer Favorável

em todos os atos do Processo de Licitação até o momento praticado, já que foram

observados todos os procedimentos para assegurar a regularidade e a legalidade de todos os
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atos pela Comissão, bem como, encaminhada ao Secretário Municipal de Saúde para que

realize Homologação, preenchendo assim os requisitos do art. 38 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 no

10.520 e 8.666193, observado todos os procedimentos para assegurar a regularidade e a

legalidade de todos os atos praticados pela Comissão no procedimento, é nosso Parecer no

sentido de que deva se dar prosseguimento ao processo, homologando-o e eÍ'etivando a
contlatâção das licitantes vencedoras.

E o parecer, sub censura.

ba - PA, l6 de fevereiro de 2018.
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