
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PreÍ'eitura Municipal de Itàituba

PARECER JURÍDICO/20I 7/DICOM

PROCESSO LICITATÓR]O N" - 077 I2OI7 -PP.

OBJETO _ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA
SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME
EXPRESSA A PROPOSTA N" I T29I.T66000/I 140.06 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS.

ASSUNTO _ PARECER CONCLUSIVO.

Concluída a Sessão do Pregão Presencial, o procedimento licitatório foi
encaminhado a esta assessoria j urídica para emissão de parecerjurídico 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 JURÍDICono t7lDtcoM

pRocESso LIcITÁTóRto N" - 0?7101?-PP.

oBJETo - AoulslcÃo DE f,QUIPAMENToS E MATERIÁIS
PERMANENTES PÀRA SUPRIR AS NECESSIDADf,S DAS
uliIDÁDES BÁstcAs DE SAúDE, coNFoRME ExPREssÀ A
PROPOSTA N' I l29 t.l6ó000/l 140-0,6 DO vtNISTÉruO DA SA( DE

- MS.

.ASSUNTO - MINUTA DE EDITAL E CONTRÀTO.

§

I _ Rf,LATÓRIO

Subme@-se a aprecEção o presente pÍocesso relativo ao procedimento

licitatóÍio na modalidade Pre8ão Presencial regi§trado sôb o no 0772017,

cujo objeto e a squisição de equipammtos e Írateriais permanentes parâ

suorrr as necessidades das undades baGicas de saüde conforme expressa â

pr;posE n" I 129l.166000/1140-06 - do Mlnrsteno da Saúde - MS'

Ln'fo.me especificaçocs do Termo de Reieéncia Anexo I do Editrl'

atendendo ao di§posto na l*i A' 10j20D|fr2'

ConsE no presenle certâme' sotrcilação de despesa pârâ aqulslçào de

muiDamenlos materÊls permanentes pÍfir supnr as necessÚaoes oÍ§

unrdades b,isicas de saüde. conforme expressâ a proposta n-

iiisr i66o00/l la&oó do Ministerio da sânde - MS; despacho do

iá"ú" iir"",p"r a" saüde para que o s€tor compctent€ píovidencie â

Desoursâ de prEços e lnforme a exlíénclâ de recursos orçamenBnos:

ãã.ria. ,"I"i. à*r*to do dêpaísmenb de conkbihdâde mformando

;il;#;àiilnú; ,isponitel Para atendeí a demândsi declâraçào de

adequaçao orçamendna e financelra autorização de abertuÍa de processo

ii.itll;io. uuir"*ao ao processo licrtâtoÍtoi despacho de encamrniamento
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Ficou estâbelecido no edital o menor preço por item como critério de
julgamento, âtendendo ao que dispõ€ o âí. 45 da l,ei 8 666/93.

O presente processo consta o edital indicando as exigências constantes do
aí. 40 da L-ei 8.666193 c/c aÍt 40 da tri 10.520Dú2, bem como a

documentação que os mt€ressâdos deveÍâo apresenlar paÍâ s€rem
consideÍados habilitados.

dos autos à assessôrE juÍidica para análise e parecer; minúa do edital e

anexos, bem como, minutâ do contrato.

Relatado o pleito passamos ao PaÍecer

II. OBJf,TO DE ANALISE

Cumpre aclarar que a anális€ neste parecer s€ restringe a venficaçâo d6
requisitos formais para deflagÍaÇâo do processo administrativo licitatório
bem como da apreciaçào da mlnura de edital e seus anexos. Destáca-se que

a anális€ será restnta aos pontos juridicos, eslando excluidos quaisquer
aspeclos técnicos. económicos e/ou discricionários

III - PARE('ER

O anigo 37, inciso )<Xl da Constituição Federal determina que as obras,
serviços, compÍas e ali€naçôes da AdministÍsção Pública serão precedidas

de licitaçâo pública que assegure igualdade de condrçôes a todos os

concorrentes, ressalvado6 os casos especificados na legislaçào

A licitação conÍigurà procedlmento administsalivo mediante o quâl â

AdministsaÉo Públicá seleciona a proposh mêis vantâjosâ, caÍacterizârdc
se como âto administmtivo formal, prBticado p€lo GestoÍ Público, devendo
seÍ processâdo em estrita conlormidade com os principios estâbelecidos na
Constituiçâo Federal nâ legislação infÍaconstitucional

No que se refere a modalidade licitatóna ora em anâise, vale aclarar que a

Iri 10.520,2002 dispõe qu€ pregão é a modalidade de licitação destinâdâ à

aquisição de bens e servrços comuns, s€ndo estes considerados, paÍâ os Ílns
e efeitos desta Li, como aqueles cujos padrões de des€mpenho e qualidade

possam seÍ objetivamente definidos pelo editâI, poÍ meio de especificações

usuais (aí l', paÍaCÍâfo único)

O exâme previo do edital tem indole juridicGformal e consist€, via de

regra, em verificar nos autos, no eslado em que se encontn o procedimento

licilatorio, os seguintes e,ementosl
a) autuação, protocolo e numeraÉo:
b) jusúficativa da conlratação;
c) termo de referênciâ. delidamente autorizzdo p€la autoridade competente.

contendo o objeto, o critério de aceitâçâo do obJeto, orçâmento detalhado

parâ avaliaçào de cuslo5. deÍiniçào dos melodos. esEaÉ8ra de suPlimenlo

ironogmma fisrco-Íinanceúo. deveÍes do contrâtsdo e contraunte'

procedimenlos de li§calização e geÍenciam€nto; prazo de execução e

garanta e sançôes pelo inadunplemento.
à) rndrcaçâo do recurso oÍçámentaÍlo para cobrir â despesa.

e) ato de desiSnação da comissâo;

n edrial numemdo em ordem senalanuâl;
g) se preàÍnbulo do edrl-al conGm o nome da repaniçâo rnleÍessadâ e de s€u

h) pàmbulo do 
"diral 

indicando a modalidade e o tiPo da licitação, bem

como o regime de execução (p/obÍâ§ e §€rviços);

í p-arrúr" do e-dital me;cionando que a li§itação seÍá regida p€la

legislaçâo peninente;

RodoviaTransamazônicac/RuaDecimâ,yn'AnexoaoGinásioMunicipal-BelaVisrÂ-CEP:68.180.000.ITAITUBA-PA

x,\



REPTJBLICA FEDERATTVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

j) pÍeâmbulo do editâl anotando o local, dia e hora para Íecebimento dos
envelop€s de documentaçào e propoíâ, bem como para o inicio de abertura
dos envelopes;
k) indicaçâo do objeto da licitação, em descriçâo sucinta e clâra;
l) indicação do pram e as condições para a assinatum do confato ou
retirâdâ dos instrumentos:
m) indicaÉo do prazo para execuçâo do contrâto ou entÍega do objetot
n) indicação das sanções paÍa o caso de inadimplemento;
o) indicaçâo do local onde poderá ser examinado e âdquirido o proleto
biisico, e se há projeto executivo disponivel na data da publicação dô €ditâl
e o local onde podeni s€r examinado e adquiído (p/obras e serviços);
p) indicaçâo das condiçôes para participação da licitrçâo;
q) indicaçâo da forma de apresentaçâo das pÍopostâsi
r) indicaÉo do criterio para julgamento, com disposiçôes clâras e

parâmetros objetivos; indicação dos locais, honfios e c&igos de âc€sso

paía fomecimento de informações sobre a licitaçâo aos inteÍessados;
s) indicação dos critérios de aceitabilidade dos preços uniúrio e global e

indicação das condiÇões de pagamento.

No que respeita à minuta consatuâ|, incumbe âo parecista pesquisa, a

conformidade dos seguinles ircns
â) condições para sua execuçâo, €xpressâs em cláusulas que definam os

direilos, obrigações e responsabilidades dâs paíes, em conformidade com
os termos da licitaçâo e da proposta a que se vinculam, estab€lecidas com
clarezâ e precisào;
b, reg,stÍo das cláusulas necessarias
I - o objeto e seus elementos carâcteristicos;
ll - o regrme de execuçào ou a foÍma de fomecrmenlo.
lll - o preço e as condiçô€s de pagâmento, os critéÍios, data-bâse €

p€riodicidade do reajustamento de preços, os critérios de âtualiução
monetária entre a data do adimplemento dâs obrigaçôes e a do efetivo
pâgamen1o.

IV - os prazos de inicio de etapas de execuçâo, de conclusão, de enEe84 de

observação e de recebimento definitivo, conforme o câso:

v - o crédito pelo quâl corerá a despesa, com â indicaÉo da classificâçâo

funclonal progamánca e da calegonâ econômica.
Vl - as gaíantias oferecidas para a§s€guÍar suÍt plena execução, quando

exigidâs;
Vll - os direilos e âs responsabilidâdes da§ paíes, as penalidades câbiveis e

os valores das multâsi
Vlll - os casos d€ rescisão:
x - o recoúecimento dos direitos dâ Adminisúaçâo. em ca§o de rescisão

administrativâ píevista no âÍ. 77 desta t ei;
X - as condições de importação, a dâta e a lÀ\a de câmbio Para conv€rsâo,

quardo foÍ o câso'
)(I - a vinculação ao edital de licitaçâo ou ao termo que a dispensou ou a

inexigiu, ao convite e à proposE do liciEnrc vencedor;

XII - a legislação aplicável à execuçâo do contrâto e especialmente âos

casos omissos;
XIII - a obrigação do contratado de mânter, durante toda a execLlçâo do

côntrato, em ;ompatibilidâde com as obrigações por ele assumidas' todas as

condlcões de habrlttaç.ào e quahficaçào exrgrda§ na licitação.

Xlv I cláusula que áeclaré competente o toro da sede da AdmrnrsÚâção

para dirimir qualiuer questâo conEaual, salvo o disposto no § 60 do aÍt' 32

dâ Iri n. 8 ó66193r

ií- e aroçao áot 
"ontratos 

adstnta à vigência dos respectivos creditos

orçanentâios, ressalvadâs as hipóteses pÍevistâs no afl 57 da lÉi n

8.666/93.

Considerândo que o edltal segutu lodas as caLrlelas recomendadas pela Lel

10.520,2002, càm aplrcagào subsrdlal'la da Ler R í166193
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Considerando que o procedimento não apresenla irregularidades que
possâm macular o certame e qu€ â minutâ do edital segue os preceitos
legâis que Íegem a mat&ia, 9Alrg pelo pross€guimento do processo

licitatório em seus ulteíoÍes atos

Re8astro, por Íim, que â análise consignada nesle parccer se ateve à
questõ€s juridicas obs€rvadas na insfuÉo processuâl e no edital, com seus

anexos, nos termos do art. 10, § 1", da tei n' l0 480,2002, c/c o paÍágrafo
único do art. 38 dâ L€i n' I666/93. Nâo s€ incluem no âmbito de análise
deste hocumdor os elementos técnrcos peíinenEs ao cename. como
aqueies de ordem financeira ou orçâmentlLri4 cuja exâhdão deveÍa seÍ
verificada pelos setores responúveis e autoridades competentes da
PrefeituÍa Municipal de Ilaituba.

E o pareceÍ, sub censua.

haitubâ - PA 29 de setembro de 2017

ATEMISTOKHLES A. DE SOUSÁ
PROCURÁDOR ruÚDICO MLNICIPAL
oAB/PA N. 9.964

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

extema do ceÍame (Art. 4'incisos I a IV da Lei n" 10.520/O2) e providenciou a publicação
do Edital, convocando os interessados a apresentarem suáts propostas. Saliente-se que entre

a publicação e a abertura das propostas fora observado o prazo mínimo de 08 (oito) dias

úteis (Art.4o, V da Lei n" 10.520102).

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 Recurso, Documento aplicável, Obrigações da Contratada, e Disposições Gerais, ou

seja, dentro da previsão da Lei do Pregão - Lei rf 10.520102. bem como, amparada pela Lei
8.666, também houve a publicação em local público no quadro de avisos da Prefeitura

Municipal de Itaituba, para gÍuantir a publicidade dos atos.

No dia I I de outubro de 2017 às 09h, hora designada para a seleção da

proposta mais vantajosa, constatou-se a presença das empresas F. CARDOSO & CIA

Lrirn. o M c MÉssrAS EIRELI - Épp, sevEo IMPoRTAÇÃo coMERCIo E

REPRESENTAÇÃO IT»R _ EPP E FUTURA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA

EIRELI - ME para credenciamento. os representantes das empresas entregaram as

propostas em envelope lacrado para ser abeÍo e conferido segundo as exigências do Edital.

Acomissãopassouparaafasedelanceseporúltimoparaafasedehabilitação,
julgando aptas F. CAÉDOSO & CIA LTDA com valor total de R$-36.669,00 (trinta e

seiã mil, séiscentos e sessenta e nove reais), D M C MESSIAS EIRELI - EPP com valor

total de R§-46'938,00 (quarenta e seis mil, novecentos e trinta e oito reais)' SAMED
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IMPORTAÇÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP COM VAIOT tOtAI dE

R$-39.839,00 (trinta nove mil, oitocentos e trinta e nove reais) e FUTURA
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA EIRELI - ME com valor total de R$-28.868,00
(vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais). Para o item cotado, verificou-se a

proposta inicial dos proponsntes. Após lances sucessivos, foi definido o menor preço
unitririo. Não houve impetração de recurso. Por fim, o pregoeiro adjudicou os itens as

empresas acima mencionadas.

Merece ressalva, contudo, que ató 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 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 efetivando a
contratação das licitantes vencedoras.

É o parecer, sub censura.

ba - PA, I I de outubro de20l7.

A
PROC CIPAL

A N' 9.

I KHLES

I

{?À

i
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