
REPÚBLICA F-EDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

PAITITCER JURÍDICO/20I8/D ICOM

PRECÃO PRESENCIAL N" . 018/2018-PP.

OBJETO _ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPTCOS PARA SUPRIR AS

NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

ASSUNTO _ PARECER CONCLUSIVO.

Concluída a Sessão do Pregão Presencial, o procedimento licitatório foi

encaminhado a esta assessoria j uríd ica para emissão de parecerjurídico conclusivo.

Antes, porém, é necessário tiisal 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, tlos exatos telmos do parecer prévio tÍanscrito:
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I . RELATÓRIO

Subnlete-se a apreciaçào o presente processo relativo ao

procedimento licitatório na modalidade PreSào Presenciâl

iegisnado sob o n" 018/2018, cujo objcto consisle na aquisiçdo de

rnãdi"o,r"rto, psicotrópicos paÍa alender a demanda do Fundo

Municipal de Saúde, pelo prazo de l2 meses. conforme

crpccilicaçõc" do fermo de Relcri'nciJ - 
^ne\o 

I do Edital'

alendendo ao disposlo na Lei n" 10.520/2002

Consta no presente ceÍtame: solicitaçào de despesa para aquisição

de medicàmentos psicotrópicos; justillcativa: despacho do

SecretáÍio Municipal de Saúde dc ltaitubâ parâ que o setoÍ

compctenle provid;ncie a pesquisa dc prcço e inÍbrme a existôncia

d" i""u.so, orçamentários: colaçilo de preços: despacho do

dL'nirfl nrnenlo de contabilidadr inlorlltando :r dolxÇào orçamenláriâ

diiponi'el para alender a clenl0lrdx: Jeclaraçào 'le dd<qtraçào

,,r'earnentária e llnaltcr;tra: ruloriz0çilo Je abeíula dr pructsso

licltatorio: autuaçào do proccsso IicitillóÍio: (lcsPacho de
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encâminhamento dos autos à assessoria juridica para arálise e

parecer: minuta do edilal e anexos. bem como. minuta do contrato.

[:icou estabelecido no edital o menor preço por item como critério
de.iulgamento, atendendo ao que dispõe o arl. 45 da Lei 8.666/93.

O presente processo consta o edital indicando as exigências
constanles do arl. 40 da Lei 8.666/93 c/c art. ,l' da Lei
10.52012002, bem como a documentaçào que os inteÍessados
deverão apresentar para seÍem considerados habilitados.

Relâtado o pleito parssamos ao Pareccr

lt - o8. .l t o t)l:.\\il-lsl..

Cunrpre aclarar que a ânálise nestc paÍecer se restain8e a

verificação dos requisitos lbrmâis para del'la$ação do p:ocesso
:rdminisrrativo licitatório bern como dâ âpreciaçâo da minuta de

eLliial c seus anexos. Destaca-§e que a análise serâ restrita aos

pontos .iuridicos, gslârdo excluidos quaisqucr aspeclos técnicos,
econônicos e/ou cliscricioniirios.

lll - P,\ltl:CIill

O aÍtigo 37, inciso XXI da ConstituiÇào Federal deterrnina que as

obras, serviços. cornpms e alienaçõcs da Adtuinistração Pública
serào precedidas de licilaçào pública que assegure igualdade de

condições a todos os concorrentcs, ressalvados os ca§os

especifi cados na Iegislação.

A licitaÇào contlgura proccdimento administrativo mcdiante o qual

a Adnrinisraçâo Pública selcciona â proposta mais vantaiosÀ

caracterizando-se como alo admiri§lralivo formal. praticado pelo
(lesior l'úblico. devendo ser processado ent est ta conÍ'ormidade

collr os principios estâbclecidos na Constituição Federal na

legislaçào inlraconslitucionâ1.

No quc sc rel'elc l modalidade licilatória ora em análise, vale

aclarar que a Lci I 0.520/2002 dispôe que preSão é a nrodalidade de

liciraÇào destinada à âquisiçào de bcns e serviços comuns, sendo

estes considerâdos, para os lins e elêitos desta Lei, Çomo aquelcs
q{os padrôcs dc descmpenho c qualidade possânl ser

obietilamentc deiinidos pclo cdital. por rneio de especiÍlcaÇôes

usuais (nrt. lo, pâÍagraf'o único).

O examc prévio do edital lcü indole iurídico-lbrmal e consistc. via

de regra, erl verillcar nos autos, no estâdo em que sc encontra o

procediolento licilatório, os seguintes elementos:

a) âutuaçào, prolocolo e nunleraçãoi
b) juslilicativa da contralação:
c) termo de refcrência, devidamentc autorizado pcla autoridâde

conrpelcnte. contendo o objcto. o critério dc aceitaÇào do objelo.

orçamenlo detalhado para avaliaçio de custos. dcliniçào dos

nrótodos. estraté8ia de suprimento. cronogrâma fisico-linanceiro,

deveres do conrralado e conlratanle. procedimentos dc tlscalizaçào
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e lierenciamcnlo; prâzo de execuçào e garanlia e sanções pelo

inadimplementol
d) indicação do recurso oÍçamentário para cobrir a despesa;

e) uto dc designação da Çomissão;

t) cdital nunrerado em ordem serial anual:
g) se preâmbulo do edital contém o nome dâ repartiçào inleressada

e cle seu setor:
h) preâmbulo do edital indicando a modalidade e o tipo da

licitação, bem como o regime de execução (p/obras e serviços);

i) preâmbulo do edital nencionando que a licitação será regida pela

legislação peÍtinente;
j) preàrnbulo do edital anotando o local, dia e hora para

reccbinrento dos envelopcs de documentaçào e propost& bem

corno parâ o inicio de abertura dos envelopes;

k) indicação do objeto da licitação. em descrição sucinta e clarq
t) indicaçào do prazo e as condiçôcs para a assinatura do contrato

ou r.tirada dos instÍumentos:
m) iídicação do pmzo para execuçilo do contrato ou entrega do

objeto;
n) indicaçâo das sançõcs para o ca5o de inadimplemento:

o) i[dicaçào clo tocal onde poderá scr examinado e âdquirido o
projoto básico. e se há proielo executivo disponível na data dil

publicaçào do edital e o locâl onde podcrá ser esanlinado c

adquirido (p/obras e serviços);
p) indicâçâo dâs condiçttcs para panicipação da licilaçãoi
q) indiçação da Íbrma de aPÍesentaçâo das Propostâs1
r) indicação do crilério para julgamcnlo, com disposiçôcs claras e

paÍânletros objetivosl indicação dos locais, horários e côdigos de

acesso para I'ornecimento de inlormaçôes sobre a licitação aos

inlercssadosl
s) indicação dos critérios dc aceitabilidâde dos preços unitrÍio e

global e indicaç.io das condiÇões de pagamento

No que respcila à minuta contratual, incumbe ao paÍecista

pesquisiu a conÍbÍmidâde dos seguintes itens:

a) condições paÍa sua execução, expÍessas em cláusulas que

detlnâm os direitos, obrigaÇões c responsabilidades das pârtes, em

conlormidadc com os termos da licitâção e da proposh a que sc

vinculam, estabelecidas Çotr clareza e precisão:

b) Íegistro d.rs cláusulas necessiálias:

I- o obieto e scus elementos característicos;

ll - o rcgime de e\ecuçào ou a formâ de lornecimento:

lll - o preço c âs condiçôcs de pa8ân1ento, os critérios. data-birse e

periodicidade do reaiustamento de preços, os critérios dc

àtualização lrronetaria entrc a data do adimplemento das obrigaÇões

e a do eletivo pagamento:

lV " os prazoi di inicio de etapas de erecuçào, de conclusào. dc

cntregaL de observação e de reoçbimcnto detinitivo. con{inme o

cÍl.so:

V - o crédilo pelo qual correrá a despesa. com a indicaçâo dâ

classiticaçào t'uncional programática c dâ categoria econômica;

Vl - as galantias oÍ'erecidas para a§segurar sua plena execuçào'

ouirndo etigidas:
ült - n. dii"iro, e as r(spon5abilididcs das pi'íes as pcnalidadcs

cabíveis e os valores das nlultas;
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VIll - os casos de rescisão:
IX - o reconhecimento dos direitos da Adntinistraçào, en caso de
rescisão administÍativa prevista no art. 77 desta Lcii
X - tu condições de importação, â datà e a ta)(a de câmbio paÍa
convcrsão, quamdo lor o caso:
XI - a vinculação ao edilal de licitação ou ao tenno que a
dispcnsou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante
venccdor;
Xll - a legislação aplicâvel à execuçâo do contrato e especialmente
aos casos otttissos:
XIll - a obrigação do contr-atado de mânler, duranle toda â

€xecuÇão do contrato, em compatibilidâde com as obrigações por
ele assumidas. lodas as condições de habilitaçâo e qualilicaçào
exigidâs na licitaçào:
XIV - cliiusula que declalc competente o loro da sede da
AdrrinislraÇão para dirintir qualqucr questão conlÍatual. salvo o
disposto no § 6() do aí. 32 da Lei n. 8.666/93i
XV - A duraçào dos conlratos âdslrita à vigência dos respectivos
créditos orÇdnlenlários, ressâlvadas as hipólcscs previstas no aÍ. 5?
da Lei n. 8.666/93.

Considcrando que o edital soguiu todas as cautelas recotnendadas
pela I-ci 10.520/2002. conr aplicaçâo subsidiúriada Lci 8.66619i:

Considerando que o procedimento não apresenta irregularidades
que possam maculâÍ o cerlanle e quc a minula do cdilfll scgue os
preçeilos legais quc rcgem a maÍétia. gl!!!!2 pelo prosseguintento
do processo licitatório em scus ultcrioÍes atos.

Seguem chanceladas as minutas do Edital c ContÍato ora
examinadas.

Ílegjslro. por lim, que â análise coisiSnada ncste pareccr sc atcve
iis qucstões juridicas observadas na inslÍuçào pÍocessual e no
edital, com seus aJrexos, nos teínos do art. 10, § 1", da Lei no

10.480i2002. clc o parágralb único c1o an. 38 da Lei n'8.666/93.
Nào sc incluçm no ânrbilo de aÍlálisc desle Procurldor os
elemontos tecnicos perlinentes ao ccrtame,oomo aqueles de ordcrn
IinanceiÍa ou orçarnentárÍi4 cuja cxatidão deverá ser vcritlcada
pelos sctores responsáveis e auforidadcs cornpetenlcs da Prel'eitura
Municipal de Itaituba.

Il o parccer. sub censura.

Ilaitubâ - PA. l6 de levereirc de 20lli
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Após a manifestação su pratran scr ita, a comissão de licitação deu início à fase

externa do ceúame (Art. 4o incisos I a lV da Lci n" 10.520/02) e providenciou a publicação

do Edital, convocando os interessados a apresentarem Suas pÍopostas. Saliente-se que entre

a publicação e a abertura das propostas Íbra observado o prazo mínimo de 0tl (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 Rêcurso. Documento aplicável, Obrigações da Contratada, e Disposições Ge|ais, ott

seja, dentro da previsão da Lei do Pregão - Lei n" 10.520/02, bem como, amparada pela Lei

8.666, também houve a publicaçâo em local público no quadro de avisos da Prefêitura

Municipal de ltaituba, para garantir a publicidade dos atos.

No dia 05 de março de 2018 às 09h30min. hora designada para a seleção da

proposta mais vantajosa. constatou-se apenas a presença das empresas R' C ZACAIJ'O
,{NNQUES CIA LTDA _ EPP, D, C. S. VASCONCELOS _ EPP, F. CARDOSO & CIA

LTD,{ C PROSAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREI'I PATA

credenciamento. os representantes das empresas eutregaram as propostas em etrvelope

lacrario para ser aberlo e conÍ'erido segundo as cxigências do Edital'

A comissão passou para a fase de Iances e por último para a fase de habilitação,

.julganclo aptas R. C. ZAGALLO MARQUES CIA LTDA - EPP. com valor total de RS-
jCi.SOA,fO (cento e noventa e sete rnil. quinhentos e sessenta e quatro reais e qttarenla

..r,ruoi), D. C. S. VASCoNCELoS - EPP, com valor total de ll§-457'072'00

(quatrocentos e cinquenta e sete mil e setenta e dois reais), F' CAIfDOSO & CIA LTDA'

com valor total de Rs-462.710,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil, setecentos e dez

reais) e PROSAUDE DISTRIBUIDOITA DE MEDICAMENTOS EIRtrLI com valor

total de R$-422.492,00 (quatrocentos e vinte e dois mil. quatrocentos e noventa e dois

reais). Para o item cotado, veriticou-se a proposta inicial dos proponentes' Após lan-ccs

sucessivos. foi definiclo o menor preço urritário. Não houve irnpetração de recttrso. Por'firn.

o plegoeiro adjudicou os itens as emplesas vetrcedoras do certame'

Merece ressalva. contudo, clue até o presente momento nào consta dos autos

a nunreração e rubrica das Iblhas. RECÓMENDA-SE, portanto' q*e todas as Iaudas do

processo sejam devidamente assinadas e rttbricadas.

RazãoquenestemomentooAssessorJtrrídicoemiteoseuParecerFavorável
em todos os atos áo Processo de Licitação até o momento praticado, iá que forant

observados todos os procedimentos para asseSurar a regularidade e a legalidade de todos os

R,)Jo! rc Trânsdmazônrca (/ Rua Décrma. s/n Ane\o ao CrncJro l\4 unrcrDal ' Beh V rstr - CEP' 68 l80'000 ' tTAITU B^_P^ 
P



RE,PÚBLICA I]EDIiRAI"IVA DO BRAS]L
ES]'ADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de ltâituba

atos pela Comissão, bem como, encarninhada ao secretário Municipal de saúde para que

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

incisos. ambos da Lei 8.666/93 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 Cornissão no procedimento, é nosso Parecer no

sentido de que deva se dar prosseguimento ao processo. hornologando-o e efêtivando a

contratação das licitantes vencedoras.

E o parecer, sub censura.

tuba - PA. I2 dc abril dc 2018,
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