
REPÚ BLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltaituba

PARECER JURÍDICO/20I9lDICOM

PRtrCÃO PRESENCIAL N" . 015/2OIg.PP.

g!.TETO _ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS C DIVERSOS PARA
SUP]IIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OO ITAUúóiPTO ôÉ
ITA ITUBA - PA.

ASSTINTO. MINUTA DE EDITAL E CONTRATO.

I - RELATÓRIO

Submete-se a_ apreciação o presente processo relativo ao procedirnento
licitatiirio na modalidade Pregão presencial registrado sob o n" 015/2019, cujo objeà .;i;;;;;
aquisiçrio medicamentos psicotrópicos e cli-versos para suprir a demanda dá Seá,etariu rrar"ilip"r J,
Saúdc do Município de ttaituba - pA, conÍbrrne especificações do Termo de neferência - Anexo I
do Ldiral. atendendo ao disposto na Lei n. 10.520/2b02.

Consta no presente certâÍne: solicitação de despesa para aqLrisiçào
nredicamentos psicotrópicos e diversos para sup.ir a demanda áa secretaria Municipal de s;úde';;
Município de Irairuba - PA; justificativa; crespacho do Secretário Municipar de Saíde pur, ,1r. u
setor competente providencie a pesquisa de preço e inforrne a existôncia de recursos orçamentâriàs;
cotaçiio (le preços; despacho do depaltamerto cic contabiridade informando a dotação ó.çrr"rtarã
disponível para atender a demanda; decraraçdo cle adequação orçamentária e financeirà; portaria
GAII l'Ml n'0012/2019; autorização de abe'rura de processo licitatório: uutruçao ao'pro."r.o
licit;*iirio; despacho de encanrinhamento dos ..ros à assessoria j,rídica para unar;r" . fur..a"minrrta do cdital e anexos. bern como. ntinuta do contrato.

Ficou estabelecido no edilal o menor
julganrento. atendendo âo que dispõe o art. 45 cla Lei g.666/91

preço pol' itent conto critério dc

O presente processo constt o edital inciicanclo as erigências constantes do am. 40
da Lei 8.66ó193 c/c art. 4o da r-ei 10.520/2002. bem como â documentação que os interessados
deverilo apresentar para serem considerados habilitados.

Relataclo o pleito passantos ir,) l,at.ecer.

II - OI}.Iti]'I'O I)E ANÁLISE

Cuntprc lcllir.ar que lt ltrlilisr, lrcste parcccl. sc restringc lr vcriiicaçàotcqL ilos íirltllais ;rara dellarlação clo Proccsso rLlnrinistr.alivo licitatório benr corno r-la aorcci
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da lninuta de edital e seus anexos
cstarl.lo excluídos quaisquer aspectos t

Destaca-se' que a análise scrá restrila âos pontos jurídicos,
écnicos, cconômicos e/ou d iscricionários.

I II - I'AIIDCBII

O.anigo 37. inciso XXI dir Conslituição Federal determina que as obras,s('r\ r\os. co*pras e arienaçôes da Adrninistraçrio r,úbrica seiào orccecridas a" ri.ii.çi" p,iüiãqiJasscr:rr'e igualdade de condicôes a todos os corcorrentes...rrlirr.to, or.uro, 
"rp..lnà.ior,iàlegis hcào.

A ricitação contigura p,.cccrimento admirristrativo medianteAdrninistração Pública seleciona a propostiL nrais vantajosa, cancterizando-seadnri,istrativo fonral, praticado. pelo' C'cstor. p,úfi.o,- ã-"'u*.o ser processadoconÍirrrnidade cont os princípioi estabeleciclos ,o' C"rrii,riça" Federal nainfi rrc.rnstitr-rcionrl

o qual a
conto ato
em estrita
legislação

No que se rerere a r::odaridir.rc riciralória ora errr aririsc, vare acrarar qLrc a Lei10 '<:Í)'2002 dispôe que pregào e a modaiidade Je Iicira;ào';;;nu,ru a ,quiiiçaá-a.-u"* Jr.r"iç*comuns' sendo estes considerados, para os fins c efeitos a"rà lat, conlo aqueres cujos padrÕes dedesenrpenho e quaridade possarr sei objctivun,.nt.-a.i,nia* f"ã-ecritar, por meio de especificaçôesusu.ri {an. 1., paragrafo único.1.

. -.:,: .^, - _ O exanre previo do cditul tcrrr irrdolejuridico_lorntal e consiste. via <ie regra. em

àiJ,il.,l,lrl"t 
aulos. no eslado ern quc se (.r)(ônrra o procedirnenro liciraró;io. ;;,E;;;;;

a) autuação, protocolo e nuntL.raçào;
b).jLrstifi cativa da contratacãol
c) terrlo de reÍ'er'ência. cievitrarrente autorizâdo pera autoridade conlpctente,cor'rlr',,do o objeto, o critério de aceitâção cro o.bjcro, o.çu,r"n1o alrornudo para avariaçào de custos,ciefirrição dos nréror]os, estraregia á. ,uprin,.nto, ;;;;;;;";; fisico-financeiro, deveres do

illll.. lid. e c-onrraranre. procedime,ros de ri.,crrtizaçào e-g"l.r.frr"ri","pr;';; ;"ü;"":gamnrra e sanções pelo inadimplemento:
d) indicação do recurso orçantcntár.io para cobrir a despesa:
e) ato de designaçâo da conrissio:
l) edital nurnerado enr or.clcnr serial anual:

selo' 
g) se preâmbulo do editll corrtém o nonte da reparlição interessada e cle seu

h) preâmbulo do editar indicando a modaridade e o tipo da Iicitação;bem como olcgiurc de execução (p/obras e serviços):

Pe renle:
i) preámbulo do edital rnencionando que a Iicitação será regida pela legisl

.i) prc'ârrburo rro r-critrrr {rrL\rirr.ro o rocar. di. c rurra para recebimarltnr.l' r,cs ilc docurrcrraçii. e propostri. bcnr c.rr. p"a 
" 

irr.i" ia'.rrertura cros ervcropes:
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h) inclicação tio olieto th licitaçiLo' em descriçâ'r strcinta e claral

l) indicação {lo prazo c as corllliç')cs para a âssrrrrltura do colltrato ou rcliritdâ dos

in5ti riLrrerrtos:
tn) inclicaçõo do ptltzo plrl Ü\(ctrç'ro (lo.corltlltlo or-r cntrega do oblelol

ll) illJiclÇào Jls s;'rlçÔ.'' pJL' r' iilirr de inr'lil))l)lernenl():

o) indicação tto lot"i onde poclctlt ser exatrina'ttr e adqtri[i(lo o projL-to h:lsrco' e

se lr, projeto cxecutiYo tri'po'ii,ei"no tità á" pt'r'Ituçao clo cdital e o local onde poderá ser

.r.t.,..,.:,1ó c ailcluirido tp obra5 ê c r'\ico'):
p) irldiclrçao das c'rntliçi't's I LL''r l)Íllticiprçà(' tla licitaçãol

q) in.licaçio da iblrltlt tlc aPrcscrlldção das proptlstas;

r-) inclicaçixl clo c'iterio parl lLrlgtrrerlto' corn tlisposições claras c 1-larrttllctros

(lbietl\oS:ilrt'licaçàocioslocai,...lloririosc,có.ii5os-deliCeSS()1.]itriltbrtrccinlcntodcintornlações

',rbr. li:it,rçritr.ro' illlel\'\sJ\lo
s) inclicaçiro dos crilérios (lr lceilabilidad!' clos pleços Lrnitário c global e

intlic.:çiro rlas cortdiçÔes (lc Pilg0rllento'

No qlle reslleitil ii tritlr'ttlt col'lllatuâl' itlctLntbe a'r pitrecista PcstlLrisur a

con lt,fl nicladc tlcls segrrintcs itelrs:

r'; c'lrttltçÔt' l)rl'il "tl:i ,'\c\' l\ '., \'\[rlc')'r5 'l]l LliLl'll'il5 qttc rlcfitt:'tn us tl:'cilo\'

obrrrrçÕes e IesponsabilidrtJ"t;t" ;;;;t"'';lr ;''ntornricia,.lc corn os ternlos ria licitaçiro e da

j'r',, ir ',.ltl( \c \ill.ulitll'l' e't'rbcle'iJ:r> 'i')lll ' 'rr"/lr L'ple!iirit':

b) rcgistlo ''la: 
.' liit'trl:t'' llcc''': rllils:

t - o ãt'jctu 
" 

setls clcrllerltos 
'irrrcterÍsticos:

ll - o reginre tle exccução ott rt lirrma dc tbrtrccinrento;

ttl - o p"ço t'ut tondiçoes tl" l)rtamento' os critérios' datn-base e pclioclicidade

(lo rd il; usta rller]to de pteços. os critcrios dc atLralizrtçiio moncttlria cntre a data ilo adi»plemcnto das

.brig'tLçÕest,,o""11':",]ltt;illl]tli.,.,.," 
dr rr,rr).s dc crccLrçir.r. cre concrusão. de e,rrcsa. dc

ohs.: rtçl'to c de recebitllcltto dellnitiro' cotltbrtl -"r caso: 
^ --- ^ i-.riaa,-ân .lo clrcsiticaci

V - " 
t'édi;;;'"1t''it"'t tu"t"i a d!'sp!'sl' corr a indicrção da classilicação

irtnci,rral prograrllática c (lâ catcgolill ecorlôlllic'':
Vi - as grrantias olirecidas |rrrl rtssegtrrer sLr'r pletra crecttçiio' 1: 

t:lll:)lilti-'t''

vil - os dir'ilos c '1s 
respolr'libilidadcs das l'':rles as Itttlliditdes cl[)l'L'rs c os

r a lr, r:. dls nlullls:
VIll - os casos tlc tcscisào:

rx - u ,e"ont.,..inr.'nLo rlor rlireitos da Atlntinistraçiio, etn caso de tescisão

italn i istrilli\ll ptevista no ârt 7f dcst'l l-ei: . - r.. ..^.,-r.i^
X - as colldiçÕcs tle' itllpot'trlcio' a ilata c 

't 
tilxa de câlllbio pera collversao'

''tra ' ' l'.'; ot''t'' 
,, - ir rittc'tl'rç''i., 'to t'ltlrr' '' licit''çilr' 'rrr :rrr l'llltt\ grre I di'perr'''r "f1

t r,'r 'i "t.' r'otrrirc.'.c,rt 
l' :,,i:il] [::'],il,1'"i:'i ),'i]'.;,,r.," \l(' co'j''tírro c '(5r)"i3lrrrc,t( 

.,' "7'<f\"'-
r,l'1 .. ': 

| \\
(\.--
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XIll - a obrigação do cor.ltratado cle manter, dumllte toda a execução do contrato'

cnt c onr patibilidade com as o6rigaçoes por ele assumidas, lodas as condições de habilitação e

Lruali rlcacào cxiqidas na licitaÇâo:-'' 
ifV _ cláusLria que dcclare contpetente o foro da sede da Administração para

rlirirnir qualquer questão conú'atual, salvo o disposto no-§ 6o do art 32 da Lei n' 8 666/93;

XV - A duração dos contr3tos adstrita à vigência dos respectivos créclitos

orçanrentários, ressalvadas as hipóieses plevistas tro art' 57 da Lei rt' 8'666/93 '

Considerando que o eclital scgttiu todas as cautelas recomendadas pela Lei

10.520/2002, cont aplicação subsidiária da t-ei 8 6ó6/93;

Considerando que o ptoccdintetlto nào aPresenta irregularidades que Possam

rutacular o ceftatne e que a minuta do cdital seg,,,,- os preceitos legais que regem a matéria. q24q

pelo prosseguimento do processo licitatório ent seLts ulteriores atos'

Seguem chanceladas as tnitrulas clo Edital e Contrato ora examinadas'

Ilegistro, por fim, qtre I anitlise consignada neste pârecer se ateve às qLrcstÕes

jLrritlicas observadas nã instrução processLtal e ,o ctlital, coln seus anexos' nos termos do art l0' §

];, ,i,, i"i ir" t 0.480/2002, c/c o parágraÍb [rnic,r rlo trr. 38 <]a. t-ei n. 8.666/9i. Não se inclLrem no

âmbiLo de análise deste procurador oi elenrentos tccnicos pertinentes ao certame, como aqueles de

ordc.r tinanceira ou orçarnentária, cuja exatidão ilcverá sei verificada pelos setores responsávcis e

autoridades competentes da Prelbitura Municipal dc ltaituba'

É o parecer, sub censura'

A'I'Ei\'l ls l'
I'ltocult.\l)o

o.\

llaitxbe - I'^. l5 de levcreiro de lt) l9
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