
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PreÍ'eitura Municipal de Itaituba

PARECER JURÍDICO/20I 7/DICOM

PROCESSO LICITATÓRIO N' - O79I2OI7 -PP.

OBJETO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SUPRIR A
NECESSIDADE DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,
CONFORME REGE A PROPOSTA N" 1129I.166000 III4trI7 DO MINISTÉRIO DA
SAÚDE.

ASSUNTO _ PARECER CONCLUSTVO.

Concluída a Sessão do Pregão Presencial, o procedimento licitatório 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:

PARECIR JrrRiDICo/20t7lDtcoM

pRocEsso LICITATóRIoN'-0791017-PP.

oBJfTo _ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANE\TES
PARA SUPRTR A N*f,CESSIDADE DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO
Do FTJNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME Rf,GE A
PROPOSTA N' I129I.I66OOON I{0.I7 DO MTNISTERIO DA S.{I,DE'

ÀSSt N IO - MINUTA I)I] EDITAI- E CONTRAI'O.

I REI,ATORIO

Submete-se â apreciâção o pÍesente processo relâtiYo ao procedimento

licitatóÍio na modalidâde pregão presencial regisúado sob o n" 079/2017,

cujo obJelo e a aqursiçào Ce equrpamenlos Permanenles para suprir a

necessidade do setor de iluminâção do Fundo MuniciPâl de Saúde,

confoÍme rege a pÍoposta no 11291 166000n140"17 do Ministério da

Saúde. conforme especilicâçôes do Termo de Referência - Anexo I do

Editâl, atendendo ao disposto na Lei n" 10 5202002.

Constâ no present€ c€rlame: solicitaçâo de despesa para aquisiçâo de

equipamentos hospitalâres, domesticos, elelroeleEônicos, Srupo geradoÍ e

rede Êios (equipamentos e material permanente), s€rvirâo PaÍâ ÍeesEuturar

e equipar o Fundo Municipâl de Sâúde, conforme proposta no

,1291.166000/1140-17 do Mnistério da Saúde; despacho do Secreüi{ao

Municipâl de Saúde para que o setor compelente provrdencie a pesqu§a de

preços e informe â existôncia de Íecursos orçâmenúÍios; cotaçào de preços;

àespacho do depaÍamento de contabilidade informando a dotação

orçamentaria disponivel para atender â demanda; declaração de adequação

orçamentaria e financeira, âutorização de abcrtura de processo licitâtôrlo; D-
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autuâçáo do pÍocesso licitatório; despacho de encaminhamento dos autos à

assessoria juÍidica paÍa análise e pâÍecer; minula do ediul e anexos, bem

como, minutâ do contrato.

Ficou estabelecido no editâl o menor preço por item como critério de
julgamento, atendendo ao que dispõe o art 45 da Lei 8.666/93.

O presente processo consta o edital indicândo as exigências conslantes do
aí. 40 dâ Lei 8.(Á683 clc aí. 4o da Lei lO52OnN2, bem como a

docurnentáção que os intercssados deverâo âpresent{ para seíem

considerados habilitados.

Relatado o pleito passamos ao Parecer.

II - OBJETO DE ANÁLISf,

Cumpre aclaÍâÍ que a análise neste parecer s€ restringe a verificação dos

requisitos formais para deÍlâCÍaçâo do processo administrativo licitatório
bem como da apreciâção da minuta de editât e seus anexos. Destaca-se que

a análise sefti rest tâ aos ponios juridicos, estando excluidos quaisquer

aspeclos tÇnrcos. econômrcos e/ou dtscrtcionários

IIT _ PARECf,R

O artigo 37, inciso XXI dâ Constituiçâo FedeÍal determina que as obrâs,

serviços, compÍas e alienâções da Admini§traçâo hiblica serão precedidas

de licilâção públicâ que Àasegue iguâldade de condiçõ€s a todos c
concoÍÍentes, ressâlvâdos os casos especiíicados na legislâção

A licitâção mnfigurs procedimento administrativo Ihedisnte o qual a
Administsaçãô Públicâ seleciona a proposta mais vantâjo§s, caracterizando_

se como ato adminisFativo formal, praticado pelo Ceslor Público, devgndo

ser procBsado em estrita conformidade com os princiPios estabelecidos na

Cônstituiçâo FedeÍal na legisla@ infi'aconstitucional.

No que se refere a modalidade licitatória ora €m anlillis€, vale aclarar que a

Lei 10.5202002 disÉe que preSâo é a ínodalidade de licitação destinâda à

aquisiçâo de bens e serviços comuns, sendo estes consideÍsdos, parâ os Íins

e €feitos desta t i, como âqueles cujos padrões de des€mpenho e quâlidade

possâm ser objetivamente definido6 pelo edital, por mcio de especificações

usuâis (aÍt. 1', parâgrafo único).

o exame prévio do edital tem indole juÍidico_formal e consiste, viÊ de

regra, em verificar nos aulos, no estado em que se €ncôntrâ o pÍoc€dimento

I icitatório, os segurntes elêmento§i
a) autuâção, pÍolocolo e numeraçàoi

b) justifi cativâ da contratação;

c) tcÍmo de referênci4 devidamente autoriado pela autoridade competente,

conlendo o objeto, o critéíio de aceitação do objeio, orçâmento d€tâlhado

pâIa avaliaçâo de custos, defmiçâo dos métodos, e§trâté8ia de suprimento,

cÍonograma fisico-fúlanceiro, deveres do conÚstâdo e contratânte,

procedimentos de fscalizaçáo e geÍenciamento; pÍazo de execuçâo e

gârantia e §onções pelo inadimplemento;
d) indicaçâo do Íecurso orçamentário pârâ cobrir a desp€sa;

e) ato de designaçâo dâ comissâo;

0 edital numelsdo em ordem seÍial anual;
g) se preâmbulo do editâl contém o nome da Íeparhção inteÍe§sada e de seu

selol:
h) preâmbulo do edilât indicando a nodâlidade e o tipo da licitâçâo, b€m

como o regime de execução (p/obras e serviço§);
i) pÍeâmbulo do edital mencionando que a licitação será regida pela

legislsçâo pe nente; 

^ 

,
--t--
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J) preâmbulo do edital anotândo o local, dia e hom pam recebimento dos

envelopes de documentação e proposta, bem como para o inicio de ab€ÍLuã
dos envelopes;
k) ndicaçâo do ob.jeto da licitaçâo, em descriçâo sucinta e clara;

l) indicação do prazo e as condiçõ€s pâÍâ â assinaturâ do confato ou

retiradâ dos lnstrumentos;
m) indicâção do przzo para execução do contrato ou entrega do objetol
n) indicação das sanções pârâ o caso de inadimplemento;
o) indjcação do local onde poderá seÍ examrnado e adqurrido o projeto

básico, e se há prqeto executivo disponivel Í)a datâ dâ publicação do edital

e o local onde podeni ser exâminado e adquirido (p/obras e serviços);
p) indicação dâs condições pâÍa participação dalicitaçãol
q) indicaçáo da forma de âpresentaçilo dâs propostas;

r) indicação do srÍério para julgamento, com di§Posições clâras e

paÉmeÍos objetivos; indicaçâo dos locais, horários e códi8os de acesso

para fomecimento de infoÍmações sobíe a ljcltação âos interessados;

s) indicâçâo dos critérios de aceitabilidade dos preços tmitirio e global €

indicação das condições de pagamento.

No que respeita à minuta contsatuai, incumbe âo pârecista pesquisar a

conformidâde dos seguintes itens:

a) condições para sua execuçâo. expÍessas em cláusulas que delinam os

direitos, obrigâções e responsabilidades dâs partes, em conformidade com

os lermos da licitação e dâ pÍopostâ â que se vinculam, estabelecidas com

cla.ezz e precisâo;

b) registro das cláusulâs necessírias:
I - o objeto e seus elementos carâcteristicos,
II - o regime de execuçâo ou a forma de fomecimento;
III - o pÍeço e as condições d€ pagamento, os critério§, data-bâse e

periodicidade do reajustamento de Preços, os critérios de atualizâçâo

moneária €ntre a dâta do âdimplemento das obrigações e a do efetivo

pagamento;

iV - os pÍams de inicio de etapas de execução, de conclusão, de enaega, de

observagão e de recebimenlo definitivo, conforme o caso;

V - o crédito pelo qual correrá a despesâ, com a indicação da classificâção

funcronal pÍogramatrcâ e da caegoria econômicâ.
v, - as garartlas oferecidas para âssegurar sua plena execução, quaído

exigrdas:
VIa- os direitos e as responsabilidades das paíes, as penalidades cabiveis e

os valoÍes das multas;
VIII - os casos de rescisãol
IX - o recoúecrmento dos direitos da Administração, em câso de rescisão

âdministrativa prevista no art. 77 desta Lei:
X - as condições de importação, a data e a ta-xa de câmbio parâ conversão,

quando for o caso;

XI - a vinculação ao edital de licitâ9ào ou ao termo que a dispensou ou â

irexigiu, ao convite e à propostâ do licitante vencedor;

Xll - a legislaçâo aplicável à execuçâo do contrato e especialmente aos

)OII - a obrigação do contÍatado de manter, durânte toda a exe€ução do

contrato, €m compatrbilidade com as obÍigações por ele assumidas, todas as

condiçôes de hâbilitâçào e qualificação exigidâs na licitação;

XIV - cláusula que declare competente o foro da sêde da Administsâção

pam dirimir qualquer questâo contrahral, salvo o disposto no § 60 do art 32

da L,ei n. 8.666/93;
Xv - À dumçâo dos contIatos adstrita à vigêrciâ dos respectrvos créditos

oÍçamentarios, ressalvadas as hiÉteses previstas no aÍ 57 da ki n

E.666/93.

Considerando que o edital seguiu todas as cautelas .ecomendadas pela Lei

10.520/2002, com âplicação subsidiária da Lei 8.666/93;
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Considemndo que o procedimento não apÍesenta irregulaÍidâdes que

possam maculaÍ o ceíame e que a minutâ do edital segue os pÍeceitos

legais que r€gem a maléria. gpll! pelo plrosseguimento do processo

licitatório em seus ulteÍiores atos.

Seguem chanceladas as minutas do Edital e Contmto oÍa examinadas.

RegisEo, poÍ fim, que a análise consiSnadâ neste parecer se atevo às

questôes iuridicas obseavadas na iístrução processuale no edita!, com seus

anexos. nos lemos do an 10, § l',daLÊi n'10.480/2ú2,cl.op rágrafo

único do aÍt. 38 da lri n' 8.66ó191. Não s€ incluem no âmbito de aná,]ise

desle Procurador os elementos tecnicos pertinenks ao cer6Íne. como
aqueles de ordem finanseirâ ou orçamentári4 cuja exatidão deveni ser

verificada pelos selores responsáveis e autoridâdes comp€tentes dâ

ItefeÍura Municipal de ltâituba.

É o parecer, sub censura.

Itâiruhâ - PA 03 de outubro de 2017

ATEMISTOKHLES A. DE SOUSA
PROCURADOR JU RiDICO MUNICIPAL
oAB/PA N' 9.964

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 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 prazo mínimo de 08 (oito) dias

úteis (Art. 4'. V da Lei n' 10.520/02).

Em tempo o Editâl 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 n" 10.520102, bem como, amparada pela Lei

8.666, também houve a pubticação em local público no quadro de avisos da Prefeitura

Municipal de ltaituba, para garantir a publicidade dos atos.

No dia l3 de outubro de 2017 às 09h30min. hora desigrada para a seleção da

proposta mais vantajosa, constatou-se a presença das empresas L. C SA COMERCIO E

SERVIÇOS, F. CARDOSO & CIA LTDA, FUTURA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA
EIRELI _ ME E INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÀO LONDRINENSE LTDA
para credenciamento. Os representantes das empresas entregaram as propostas em envelope

lacrado para ser aberto e conferido segundo as exigências,do Edital.

A comissão ptssou para a fase de lances e por último para a fase de habilitação,
julgando aptas L. C SA COMÉRCIO E SERI'IÇOS com valor total de R§-67.790'00
(sessenta e sete mil, setecentos e noventa reais), F. CA+DOSO & CIA LTDA com valor

total de R$-68.495,80 (sessenta e oito mil. quatrocentod e noventa e cinco reais e oitenta
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centavos) e FUTURA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA EIRELI - ME com valor
total de R$-5.100,00 (cinco mil e cem 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. Por fim, o pregoeiro adjudicou os itens as empresas acima

mencionadas.

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 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 prosseguiryIento ao processo, homologando-o e efetivando a
contratação das licitantes vencedoras.

E o parecer, sub censura.

ba - PA, l3 de outubro de 2017 .

A
PR CIP

AN' 961

a

Rodovia Transamâzônica c/ Rua Décima, s/n. Anexo ao Ginâsio Municipal - Bela vista - cEP: 68.180-000 - ITAITUBA_PA

I

/--T)

a


		2017-11-14T15:18:53-0300
	ATEMISTOKHLES AGUIAR DE SOUSA:43760627234




