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PARECER JURÍDICO/20 I7IDICOM

PROCf,SSO LICITATÓRIO N'. 085/2OI7.PP.

OBJETO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARÂ SUPRIR
NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO A PACIENTES PORTADORtrS
DOENÇAS NÁO TRATÁVEIS NO MUNICÍPIO DE ORIGEM POR FALTA
CONDIÇOES TECNICAS _ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.

À
DE
DE

oBJETo - co\TRÀTAÇÀo DE sERvlÇos FUNERÁRIos PARÂ
stpRlR i \ECusstDADE DE TRÁTA \'t Ellro MÉDICo \
p \( tEtvr Fs poR l .\DoREs DE Dot\Ç.ts \Ào rRATÁ\ Ets \o
MUNÍCiPIO DE ORICEM POR T'ALTA Df, CONDIÇÔES
TÉ( \IC,\S - 'I R \ T,\\I}:\TO FORA DO DO\'IICiLIO . T} D.

ASSUNTO - PARECER CONCLUSIVO.

Concluída a Sessão do Pregão Presencial, o procedimento licitâtório foi
encaminhado a esta assessoria jurídica para emissão de parecer jurídico conclusivo.

Antes, porém, é necessário frisar 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:

PAREcER.Tt Ri D I co/20 l7lDt col\'l

pRocESSo LtCIT,\TóRIo N' - 085,2017-PP.

ASSI-\I'o . MÍ\L'}'À DE EDLÍ'AL E CONTRATO.

r- REL,tróRro

Submete-se a aprôclaçào o pras€nle Processo relativo ao proccdimento

licitalóÍio na modâlidade pregâo presencial registrado sob o n'0852017,
cujo objeto e a conúatação de serviços funerârios Para supÍir á necessidade

de tralamento médrco a pacientes portâdores de doenças não traúvels no

munrcipio de origam poÍ faltâ de condições tecnicas - 'Imtamento Fora do

Domiciiio - TFD, conlbrme especiticaçôes do Termo de Referência -
Anexo I do Eorrê,. ekitiendo aodrspoÍo na I-€i n" 10.510,2002

Consta no preseilla cenzm€: solicilâÇào de despesâ para contratâção de

serviços funêrárros pÀra usuarios do TFD - Tratâmento Fora do Domicilio
que sào encâúinhsdos e cidâde de Belém, conúalaçâo de §en iços

llnerários pâra usuâios do TlD Trâtamento Fora do Domrcilio que sâo

encaminhados â ciCade de Santatém e contmtação de serviços funenários

para usuários do I FD ]iâtamento Fora do Domicilio sem translado. em

oro, d€ ârend.í as n€cessidades da SecrctaÍia Municipâl de Saúde de

itaituba: despacho do SecreiáÍio Municipal de Saúde Paía que o setor

competenre providencie a pesquisa de preços e informe a existência de
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IIT _ PÀRECER

recuÍsos orçamônúrios: cotação de preçosr despacho do depâÍtamento de

contabilidâde rntbÍmando a dotaçáo orçamenÉnâ disponivel para atender a

demandâ; declâraÉo de adequâçào oíçâmentaria e linancei4 autorizaçáo

de abenu.a de processo licitalóriol âuluaçáo do processo licitatóno;
despacho de encaminhamento dos aulos à assessotia luridica para anâlise e

par€cer; minuta do edital e ânexos, bem como, minuta do conEâlo

Ficou estabelecido no edital o menor preço poÍ tem como cíiÉrio de

.jul8amento. atendendo ao que dispõe o aí 45 da t-€i 8 666/91

o presenle processo consta o edital indicando as exiSências constanles do

art 40 dâ L€i 8-666/93 ç/c an. 40 dâ tei 10.520D002, bem como â

documentação que os intercssados devedo apresenlaÍ para serem

considerâdos habilitados

Relalado o pleito passamos ao Pareceí

- OBJU TO DE A\ÁLISE

Cumpre aclard que a a.ális€ neste pareaer se restringe a verificação dos

requisitos formals para deflagraçâo do proc€sso adminisEâtivo licitatóÍio
bem como da apreciaçâo da minuia de edital e s€us anexo§. De§iaca_se que

a análise seÍá re$ritâ aos pontos juridicos, estândo excluidos quaisquer

asp€ctos técnrcos. econômrcos e/ou dlscrrclonárlos

O anigo 37. inc6o Xx da Constituição Federal determinâ que as obrâs'

serviços, compras e alienações da Administração Públics sêÍilo precedidas

de licilaçào públicâ que asseSure i8uâldade de condiçõ€s â todos os

côncorÍônles- rcs$l\'âdos os câsos especificados na legislÀçâo.

A licitação conligura preedimenlo admlnistratrvo mediante o qual a

Administração Pública seleciona a propostâ mais vantajosa, camcterizando-

§e como aro adminisEaivo formal, prancado pelo Gestor Público, devendo

ser processado em estrita conformidade com os princiPios estab€lecidos na

Constituição Federâl na legislação inÊ'âconstitucional

No qu€ se refere a modalidade liciÉtóÍia ora em ânliLlise. vale aclarar que a

t-ei 10.5202002 dispõe que pregâo é â modalidade de licilação de§tinadâ à

aquisiçào de bens e seniços comuns, sendo esres con§ideÍados, para os fins

e êlehos deso Lei. como âqueles cujos pâdÍões de desempenho e qualidade

possam ser objetiyamente definidos pelo edital, por meio de especificaçôes

usuais (an 1". pâragrãfo único)

O exame prcvio do edilal i€m indole juridico_formal e consiste. via de

regÍa. em vedficar nos aulos, no eslado em que se encontra o procedimento

Iicitaiório, os seguintes elementosl

a) aituaÇão- protocolo e numeração;

b) Jushfi catiYa da contmração;

c) iermo de retbrência. devidànente autorizado pela aÚoridade competente,

cônendo o objeto- o crirério de âceitação do objeto' orçsmento d€lalhado

oara avaliacào de cusros, defrniçào dos mélodos esrâte8râ de suprrmento'

cronosama tisrco-inancelro, deveres do conrauldo e conratante'

pr*"ã,r.nto, de frscahzaÇào e gerencramento. prazo de execuçâo e

saíanua c sançôes pelo rnadrmplemento;

ãt rndicaçào do recur'o orçamentalô para cobírÍ a despesa:

e) ato de d€si8naçâo da comissào;

0 edi6l numerado em ordem serial anuali

B) se preàmbulo do €dital contêm o nome da Íepartição interessada e de seu
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h) pÍ€âmbulo do editâl rndicândo a modalidade e o tipo da licitação. bem

como o rcgrme de execuçào (p/obms e seniços);
i) preâmbulo do edibl mencionândo que a licitâção será regida pela

legislâção pcíinentel
j) p.eâmbulo do edital anotando o local. dia e hora para recebimento dos

envelopes de documentâção e proposla. bem como para o inicio de abenura

dos envelopes:
k) indicaçâo do objeto da licitaçào, em descrição sucinta e clarâi
l) indicâÇão do prazo e as condições para â âssioaluÍâ do contrato ou

relirada dos instrumen&s:
m) indicação do prazo para execuçâo do contrato ou entrega do objeto;
n) indicaçâo das sanções para o caso de inadimplemento:
o) indicâçáo do Iocai onde poderá ser examinado e âdquindo o projelo

básico. e se há prqeto executivo disponivel na data da publicâção do edital

e o local onde podeía rcr Éxaminâdo e alquirido (p/obras e serviços).
p) indicaçào dâs condições pâÍâ pârticipação dâ Iicitâção;
q) indicaçâo da iorma de apresentâção das proposlas;

r) indicaçâo do críério para julSamento, com dlsposiçÔ€s claras e

parâmeEos oblelivos: indicação dos locais, horários e crtigos de acesso

paÍa íomecimento de informâções sobre a licitação aos interessados.

s) iídicaçâo dos criterios de aceitâbilidade dos preço§ úitário e global e

indicação das condições de pagamento.

No que respeita â minuta conEanrâI, incumbe ao parecistâ pesquisaÍ a

conformtdade dos seguinles itens:

â) condiçôes para sua execução. expres$s em cláusulas que definam os

diíeitos, obrigaçôes e responsabilidades das pânes, em conformidâde com

os termos da licilação e dâ propôstâ a que se vinculam. estâbelecldas com

clârcza e precisàoi

b) regisaro Jas clàusulaj |iecessárjasl

l - o objetu e seur ele,nctiaos caracleristicos;
II - o regime de cxecuÇâo ou a foÍma defornecimento;
Ill - o preço e as condições de pagamento, os critérios' data_bas€ e

periodicidâde do Í€ajustâmento de preços, os critéÍios de atualizaçâo

moneúria enúô a dâtâ do adimplemenlo das obriSâçôes e a do efetivo
pagamenlo.

Iv - os prazos dE inicio de elapas de execuçâo, de conclusâo, de entreSÀ de

observaçâo e de íecebimento deÍinitivo, conforme o caso;

V - o craito pelo qual colrerá a despesâ, com a indicâÉo da classificação

funcronal programatlcâ e dâ calegoriâ econômica.

vI - as garanlias oferecidas pare â§segurar suâ plena ex€cuÉo, quando

exig,das;
VII - os direilos e as responsabilidâdes das paíes. as penalidades cabiveis e

os valores das muhâs.
VIII - os casos de íescisãol

IX - o reconhecimento dos direitos dâ Administração, em ca§o de Íesciúo

adminstrati\,a previsÉ no an. 77 desta Lei;
X - as condiçôes de lmporÍaçâo, a data e a @xa de cànbio pam conveÍsão.

quândo for o câso,
XI - a vinculação ao edital dc licitação ou ao termo que a dispensou ou a

rnexigiu. ao convite e à proposta do licitante vencedor;

)<II - a le8islação aplicável à execução do contrato e esp€cialmente aos

xJll - a obrigâçào do contíatado de manter. dursnte toda a execução do

conrato, em compadbilidade com a5 obrigações por ele assumidâs. todâs as

condiçôes de habiliiaçâo e qualificaçào exrgidâs na licitâção;

XIV - c]áusuta que,leclÀÍe compelente o foro da sede da Administraçâo

para dirimi. qualquei queslào conttatual, sâlvo o disposlo no § 60 do art. 32

dâ t-€i n § 66ó/9i:
XV - A duração dos contraios adíritÂ à vigênciâ dos respeclivos créditos

orçamenúrios, rcs$lvadas as hipôteses previstas no art 57 da Lei n

8.666t93
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Considemndo que o edital seguiu lodas as caútelas recomendâdas pela Lei
l0 5202002. com apli€aÉo subsidiríLria da Lei 8 666/93:

Consideràndo qus o procedimenlo nào apÍes€nta iíegulatldades que

possam macular o cerÉme e que a minulâ do edital segue os preceitos

legais que regem a fialéÍi4 QDit! pelo prosseguimento do píocesso

licitatório em seus ulteriores atos.

Seguem chanceladas as minutâs do Editâl e Contmto orâ exâminadas.

Registro, por fim. que a anâlise consignada nesle pdeter se ateve âs

que$ôes juridicas observadâs nâ instruçâo processual e no edjtal, com seus

an€xos, nos teímos do aÍt 10, § 1', da lri n' 10.480/2002, c/c o paágrâfo
único do an 38 da Lel n" 8.666/93. Nâo se incluem no âmbito de análise

deste Procüãdor os elementos tecnicos p€rtinentes ao c€Íame, como
aqueles de ordem financeim ou orçámentiia, cuja €xâtidão deve.á ser

verificada pelos selores responsáveis e âutoridades compelentes da

PÍefeitura Municipal de Itarhrba.

É o parecer. sub censura.

Iraituba - PA- 2l dl] outubro de 2017

ATf,MISTOKHLES A. DE SOUSA
P4OCURADOR JURiDTCO MLNICIPAL
o. ÊalPA N' 9.964.i..i. I

Após a manifestação supratrarrgrita,.' a comissão de licitação deu início à fase

externa do certame (Art.4o incisos I a IV da Lei n" 10.520/02) e providenciou a publicação

do Edital, convocando os interessados a apresentarem suas propostas. Saliente-se que entre

a publicação e a abertura das propostas fora observado o pruuo 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 Objeto, o Prazo de

entrega, a fase de Proposta, Habilitação, julgamento e analise dos documentos, Julgamento

do Rãcurso, 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 ltaituba, para garantir a publicidade dos atos.

No dia 03 de novembro de 2Ol7 às 15h, hora designada para a seleção da

proposta mais vantajosa, constatou-s€ a presenÇa das empresas R M TAGLIEBER EIRELI
_ ME e PRIMMA SERVIÇOS POSTÚMOS & AMBULÂNCIAS LTDA - EPP PATA

credenciamento. os representantes das empresas entregaram as propostas em envelope

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 aptas R M TAGLIEBER EIR-ELI - ME com valor total de R$-

1.395.0ó0,0ó (úm milhão, trezentos e noventa e cinco reais) e PRIMMA SERVIÇOS
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PÓsTUMos & AMBULÂNCIAS LTDA - EPP com valor total de R$-1.204.000,00
(um milhão e duzentos e quatro reais). Para o item cotado, verificou-se a proposta inicial
dos proponentes. Após lances sucessivos, foi definido o menor preço unitário' Não houve

impetração de recurso. . Na análise da documentação de habilitação e consulta de autenticidade

das certidões, constatou-se que a Certidão Negâtiva de Natureza Tributária Estadual da empresa R

M TAGLIEBER EIRELI - ME apresentava restrições (cassada pela SEFA), sendo concedido o

prazo de 5 (cinco) dias úteis para âpresentaçâo de nova certidão. Por fim, com a apresentâção da

certidão sem restriçÕes dentro do respectivo prazo, o pregoeiro adjudicou os itens.

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

atos pela Comissão, bem como, encaminhada ao Secretário Municipal de Saúde paÍa que

realize Homologação, preenchendo assim os requisitos do art.38 e incisos e do art.43 e

incisos, ambos daL.ei 8.666193 e suas alterações.

Após tais argumentos, e tendo em vista o esÍrito 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 efetivando a

contratação das licitanÍes vencedoras.

É o parecer, sub censura

a-PA , 07 de novembro de 201 7

ICIPAL
A N' 9.

ATE
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