
REPÚBLICA FEDERA'IIVA DO BRASIL
ES'I'ADO DO PARA

Prel'eitura Municipal de Itaituba

PAIU'C EIl JURÍDICO/2018/DICONI

ASSUNTO _ PARECER CONCLUSIVO.

PREGÃO PRESENCIAL N' . 017/20I8-PP.

OBJI|TO _ AQUISIÇÃO DE MIIDICA]\TENTOS DA FARNIACIA

Àiaruon es onl{aNo.q,s Do FUNDo MUNICIPAL oB satlos'
BÁSICA PAI{A

ConcluídaaSessãodoPlegãoPresencial,oproceditnentolicitatóriofoi
encanrinhado a esta assessoriajurídica parà emissão de parecerjurídico conclusivo'

Antes, porém' é necessário fiisar que' em momento anterior' esta assessoria

jurídica. em atendimento ao parágrafb único do Artigo 38 da Lei n" 8'666193' examinou e
,uo_;;,, 

u. n',irrtas de Editál e õont.ato, bem como, considerou regular o procedimento

,ã, i,'' irtrutiuo até aquela ocasião, nos exatos termos do parecer prévio transcrito:

prRtrcER,lt ltil)l( o/20ltl/Dl('o\l

Pt .C iO PRES[-\(]lÀL \" - 017/21)l li-PP.

or].rE fo - 
^Qt 

lsl('Ào DL ]l l'll)l(lA\lli\]os l)Á

l,rttllicl,t li/(sl(i\ PARA À'fllNDElt Às Du\l'\\l)'\s
t)o lrl \Do \ll \l( ll'\L Dt': s \t l)t..

\sst \r () - lll\t l.\ DE Il)lT.\1. l'] (loYIRATO'

r - RIir,ATóRIo

Subnlete-sc a apÍeciaçào o prescntc processo relalilil ao

p«ricclirnerrto li.itarório na modali.lÀd. PrcEàu l'r(scniiill

;(gi\ln'.ro .oh o n' 017,2018. cuju ohjclo (onsisle nx aqui:'rç'i" dc

nri li"or,"nto, da [rarmácia Basica para atender a demardâ do

I"undo Municipal de Saúde, pelo prazo de 12 meses' conlbrnlc

(spe.illcações do ferrno Jc Rel!'rincta - 
^tlexo 

I do l'dilrl'
atrrrJendo r,' disprtito na I ei n' 10.520/20U2

Consta no presente certarne: solicitaçào de dcspesa para aquisiçâo

de medicarnentos da [armácia Basica; justillcativ'I despacho do

Secretário Municipal de Saúdc de ltaituba para que o setor

cornpetente providàncie a pesquisa cle prcço e inÍ'orme a c\islênciâ

d. l""urroi orçancntririós: coraçào de preços; despâcho do

dcpartamento de conlabilidade inlbrnrândo â dotação orçanlcntária

cliiponivel para atendeÍ a demanda; declamção de adcclütç'lo

orçamentáriâ c linân0eira; autorizaÇilo dg abertura dc plocesso

licitat(rtio: ar.rtuaçào do processo licitalório: desplcho de

l{odoviaTÍansamâzônicac/lluaDécima's/n.AnexoâoGinásioNlunicIpll.BcIaVlsta-CEP,6lll80.000.lTA|TUBA'P^ rs
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encaminhamento dos autos à assessoria iurídica para anâlise e

parecer; minuta do edital e anexos' bem como' minuta do contrato'

Ficou cstabelecido no edital o menoí preÇo poí item clmo gfiLé-rio

dejutsirmenlo. atendendo ao que disPÕe o aí 45 da Lei E'666/9J

C) Dlcsenle Dlocesso consla o edital indicando as exiSências

"*!iàãi.i 
aã an 40 da Lei 8 666i93 c/c aa 4" da Lei

10.520/2002. bem como â doçumentação que os interessados

deveÍão âpresenlú para screm considerados habilitados'

Relalado o pleito passamos ao Parecer'

II . OBJETO DE ANÁLISE

CumDr< aclarar qur o cíálise nestc FJrccer se re5lrlnge a

i.riticauào dos rciltri.ito, lormais para dellxPraçào Jo pn'icsso

"i,"i"i'ii"'i'',, 
licitltório bcm corno da Prccixçào da rrrintrla d'

eclilal e seus anexos Destaca-se quc a análise será r€strila âos

nu,,in. lur"iO,.ut. cslando e\cluidos q(liriiqtlcr aspeclus ló(nicos'

,.:onomrcos cÂru rliscricionários.

III - PARECEII

O arligo 37, inciso XXI da Consiituição FcdeÍal determina-que.âs

"ntà.-"t.*içor. 
compras e alienaçõcs da AdministraÇáo. Pirhlic:t

serào precedidâs de licilcçào püblica que assegure tguald:loc oc

condiçOes a todos os concorrentes ressalvados os casos

especificêdos na lggislaçào'

A licitaçào conÍl8ura procedimento âdnrinistrativo mediante o qual

" 
ÀJ,rl"i",*ça" Púbtica seleciona a proposta mais 

.vantajosa'
ccraclcrizando_se como ato administÍalivo lbrmal' píatlcâdo lelo
àesror Público, devendo seÍ processado em estrita cont'ormidade

i,r-oi 
-prin"ipiot 

estabeleiidos na constituição Fedcral na

legislação inliaconstitucional'

No nrrc se rclbre o modalidadc liLitirtóril orf, crn cnálilc \itlc

".Ll,r 
rr" . i .i 10 520/2002 <Ji:pÔe '1uc 

prcgào é a modtrlid:rLlc de

liürliriàu dc,linada à aquisiçào de bens c ser\iços comuns sendo

;;;;;;à;à",, pará os-fins e et'eitos desta Lei' conro aque les

cuio' padÍÔes de desempenho e qullidade possaln yr
.U'i.,,t'"r.nt" deÍinidos pelo cdital' por mcio de c'pecilicaçôcs

ttsuars (art. lo. pâra8rafo único)'

o cxatne prévio do edital tcln índolc i uridico-Íbrmal e consisle' via

dc regra, em verilicar nos âutos, no estado em que se encontra o

proceãimento licitarório' os sr:guintcs elcmentos:

a) auluação, ProtoÇolo e numemção;

bl iustitlcaliva da oontÍataçào:

;;';;;;" rcferência- der idamente rtrrorizrdo peta üutoridade

"lrp"À,", ""r*"ao 
o objeto. o critério de aceitação do objeto'

orcanrcrlto detalhodo PaÍa rvaliaÇào dc uustos' drliniçJ" do"

ttrerodo", cstratégia de suprilnento' cronogranla lisico-lll)itn'elro'

àere.es do conrrãtado e contralante' procedinlentos de ÍisçalizaÇào

llodov.a Transamazôn ica c/ Rua Déclma. s/n. AncIoâo Ginásio Ntunlcipal- Bc|a Vists CEP:68 I80.000' ll.AIÍUB^-P^ ,s
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c gerenciamento; prazo de execuçào e garantia e sançÔcs pelo

inadimPlemento:
d) indi;nção do recurso orçanrenlário para cobrir a despesa:

c) aro Je designaçâo da comissão;

lj edital nunerado enl ordem serial aoual;

g) se preárnbulo do edital contém o nome da repaíiçào interessada

c de seu setor;
h; prcâmbLrlo do edital indicândo a modalidade e o tipo da

licitação. bem cono o rcgime de execLrçào (p/obras e serviços);

i1 preânrbulo do edital mãncionancl'r que a licitaçào seíá regida pclâ

legislaçào Peninente:
j)"Preànrbulo do edital anotândo o local' diâ e hora para

rccebimenlo dos envelop§s de documentação e propostÀ bcm

conto para o inicio de abeÍlilra dos envelopesi 
,

l) inLlicação do objcto da Iicitaçào em clescriçào sucintlc clara:

ti in,licaiao do prazo c as cr)ndições para a assinâlurx do contrâ'o

ou retirada dos instrunrentos;

m) indicaçao ao piazo pará exccução do conirato otl enlrega do

objeto:
nlintiiLlrçào das sanções pnra o caso Je inid implemenlo: 

,
àj inai"uçao do loca! on'le poderá scr.exominado c. adquirido o

piojcto blsico, e '" 
há p'u|"to ereculivo disponivel na dâtâ da

i,dticuçeo do edinl e o ioccl onde poderà ser crarninadcr e

irdqtririJ" (P/obris c ser\ iços):

p) inJi(açrio das condiçõc\ pâÍa partil:ipaçilo da llcrlaçrlo:

q) irr.lic.rç§o da lornlir de tLprcsclrtxçio das ProPl)16 ,-,--
í in.licaçao do crirério prra julgamento' com drsposiçõcs claras e

iarânretros objetivos; indicaçlliclos locais' horários 
:. ::di8os 

de

1"".,u pu'o I'ornecrmcnto de inforlnaçõcs sobre a licilaÇâo aos

interessados;
s) inclicução dos cÍiréÍios de aceitabilidade dos pÍeços ltrritário e

glohal c indicaçào das condiçõcs de pâgamento

No c}re respcita à minuta contrâtuâl' incunrbe ao parecista

pescltiisttr a conl'orntidade dos seguintes itcn

a) conclições ptu 
'uu 

e*""uçào' express'§- cm clátlsulas que

d",inum os diràitot' obrigLrçõr-s e resPonsabilidades das pârtes' em

conltrrnrirlade com os ternlos dl licitaçào € da propostl a que se

vinculanr' gstabelecidas com clargza e preçisão;

b) registÍo das cláusulas necessáÍias:

I I o objcto e seus eleurenlos característicos;

tl - t' riginre dc exccuçio ou u l'oonlr '-lc 
l'ornccinlento:

Ill - o preço e a§ colldiçÔLs cle paganrento' os criléÍios data-base e

periodicidadc Oo 
'eo1''sr""nro- 

de 
- 

preços os 
, 
cÍitérios de

alLlalizlção monetáÍia útre o rllta <io adirnplenento das obrigações

e a do rliti!o Pâgamcntol
lV - os prazoi tl'e inicio ile et{pt§ de cxccuça!'.dc concllrs:lo- de

entrcga. de obseNação q de récebimento detinitivo' confolmc o

casol
V - o crédilo pelo qtrâl corrL'Ía x despesa- com a inclicaçio da

classilicilçào íuncional progrnrnáticc e da caleSorlc uconol)ltcnl 
-

Vl _ as gnrantias olcrccidas pulr nsse8llrar sua plena e\ecuçao'

quando cxigidas;
Vll - os direilos e as responsabitidades das panes as pcnalidtües

cabivçis c os valores da_s rnultas:

l{odovia Transamazônica c,/ Rua Décima. s/n, Anexoao Cinásio lvlunicrpal- uelâ vista- CEP ó8 I80'000- ITA11UR^-PA rt
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VIII - ôs câsos de rescisão:

lX - o reconhecimento dos direilos da Administraçào. em caso de

rescisâo administraliva provista no arl. 77 dcsto Leil
X - il.s condições de ifipoÍtaçâo, â dâla e a taxa de câmbio paÍa

convorsiro, quando lbr o c,rso;
Xl - â vinculação ao cdital de licitação ou ao termo que a
disponsou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante
venccdor:
XII - â legislaçâo aplicável à gxecuçào do conlrato e espccialmenlg

aos casos olllissos;
Xlll - a obrigaçào do contratado de manteÍ, duranle toda a
execuçâo do conlÍôlo, en) compatibilidade cotn as obriSações por

ele assurnidrs. lod.s as condições dc habilitaçào s qualiÍlcaçào
cxigidüs na lioitaçito;
Xlv - clá!§ula que declare contpelentc o foro da sede dâ

^dnrinistraçâo 
para dirimir qualquer questào conlratual. salvo o

disposto no § 6o do art.32 da Lei n.8.666/93:
XV - ,\ duraÇào dos contúlos adstrila à vigência dos rcspcutivos

cúditos orçanlentários. ressalvadas as Iripóteses prcvistàs no 4r1 57

da Lci n.8.666/93.

Corrsiclemndo qüe o edital seguiLl todÍrs a5 cautelas recolncndadas
pel.r l-ci 10.520/2002, com aplicaçào sttbsidiáriâ dâ l-ei 8 ó66193;

Considcrândo que o pÍoccdimcnlo nào apresenta inegularidades
que possam rr)aculâr o ccrlânrc e quc â ntinuta do edital segue os

preccitos legais que regern a Ítaléria- 99j!! p€lo prosseguirnento

do processo licilatório enr seus ulteriores atos.

Segucm chanceladas as minutas do Editâl e Contrato ora

exllnri0adas.

Regist|o. pol tirn. que a ânálisc consiSnâda neste PareceÍ §e atcve

à6 qLrcstões juridicas observadas na instÍuçào processual e no

cdilal. oonl scus anexos. nos termos do afl. 10, § l'. da l.ei n"

t0.4110,2002. c/c o parágmlb único do art. j8 da L,ei n" 1i.666/93.

Nâo sc incluem no ânrbito de análise deíc Procurador os

ole rcnlos lécnicos pertinc,rtes ao ceflame. como aqueles dc ordcn]

Ílnallccim ou orçamentária. cuja exatidào deverá ser rerillcada

felos sctorcs responsáveis e âutoridades compctentes da Prg,eilura

Municipal de ltaituba-

É o parecer. sub ccnsura.

\ I ll)llS11)lilll,liS;\. l)L S()t S.\
PRO( t I{,\l)Ota.tt Ril)l( o )lt \lclP.-\t.
0.\ti/P,\ N' 996.1

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

extenra do certame (Art. 4o incisos I a IV da t-ei n' 10.520/02) e providenciou a publicação

do Erlital. convocando os interessados a apresentarem suas propostas. Saliente-se qtte elttre

Itlitubl - l'4. l2 r.le ler crciro tlc 20ll{

IloJo\ialiaosamazônicâc/RuaDécimâ.s/ll..AnexoioGinaroi\iunicrpâl-llclàvrsia-CllP:63 180-000- IIAIIUB^-P^
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a publicação e a abertura das propostas fora observado o prazo mínimo de 08 (oiO) dias

úteis (;\rt. 4", V da Lei n' 10.520i02).

Em tempo o Edital do Pregão I)resencial vem detalltando o Objeto' o Prazo de

cntt.cgit. a fasc de Proposta. Habilitação,.iulgamento e analise dos documentos, Julgamento

clo R"ecurso. Documento aplicável, Obrigaçôes da Contratada, e Disposições Gerais, ou

seja. dentro da previsão da Lei do Pregào - t-ei n' 10.520/02. betn como. amparada pela Lei

8.L66. também'houve a publicação err local público no quadro de avisos da Prelcitura

Municipal de ltaituba, para garantir a publicidade dos atos.

No dia 0l de março de 2018 ris 09h30min, lrora designada para a seleção da

proposta mais vantajosa, constatotl-se apellas a presença das eÍllPresas I{' C ZACAL^!O

ivangues crA LiDA - EPP, D. c. s. v^scoNcclos EPP, F. cARDo-s^o-&.9]t
LTDA. PRADO PHARMA L'IDA. D M C MESSIAS EIRELI _ EPP, PROSAUDE

DIS'I.Ii|BUIDoRADEMEDICAMENToSEIRELI,J.E.S.FoNSECACoMEITCIO
EIRELI EPP e DISTRIBUIDORA I-AN4ED I-TDA - ME para credenciamento. os

reprcsentantes das empresas entregalam as propostas em envelope lacrado para ser aberto e

conl'crido segundo as exigências clo Edital.

A comissâo passou parâ a Íàse cle lances e por írltimo para a Íàse de habilitação.

julgando aptas designada para a seleção da proposta mais vantajosa. constatou-se apenas â

prÀ.nçu dàs 
"'np.eiu. 

R. C. ZAGALLO i\{ApQUES CIA LTDA - Epp, com valor roral

tle [ts-65.056,00 (sessenta e cinco |nil e cirlquentâ e seis reais) D. c. s. VASCONCtilLos

- EPI'. com valor total de Rs-979.640,00 (novecentos e setenta e nove mil, seiscctltos e

quafenta reais). F. CARDOSO & CIA LTDA com valor total de RS-646.970'00

(seiscentos 
" 

q|u..nto e seis rnil, novecelttos e setenta reais). PRADO PHAIIMA LTDA.

com valor todl de RS-S82.700,00 (quinhentos e oitenta e dois rnil. setecentos reais). D M

c Mt ssIAS EIRELI - BPP, conr vator tolal de lts- l.ó22.240,00 (urn milhão, seisccntos

e vinrc e dois mil. duzentos e qLrarenta reais). PROSAÚDE DIS'I'RIBUIDORA D['

MEt)IcAMITNTOS EIRELI, com valor total de RS-1.454.008,00 (Lrm milhào.

quatrociintos e cinquenta e quatto rnil e oito reais). J. E' S' FONSECA COMltt{CIO
IiIRI]Ll - DPP, com valor roral de R:i-2.23{.690,00 (dois rnilhões. duzentos e tlinta e

quarro rnil, seiscentos e noventa reais) e DISTI{IBUIDORA LAMED LTDA - ME cot.tl

\ alor lotal de ltS-224.000,00 (duzentos e \irlte e tlLratro rnil).

Para o item cotado. verillcou-se a proposta inicial dos ptoponentes' Após

lancrs sucessivos. foi definido o menor pleço Lrnitário. Não hotrve irnpetração de rccurso.

Na anlrlise da autcrrticidacle das certidões. collstatorl-se que a Certidão Negativr dc

NÍrtr[cza Triburária Estadual da ernplesa J. E. s. FONSECA COMERCIO EIRELI EPP

esLava com restrição (cassada pela SEFA). sendo concedido o prazo de cinco dias Írtcis para

apresentação de nova certidão. Por flm. com a apresentação da certidão sem t'cstrição

lI,d(^i, Tíansrmazônica c/ Illrâ Décima.s,/lr.^rc\oao(;in.lsLolvluficipâL- Bcl.t vistâ .cliP ó8 lllu-000 lI^lIUf]^-l)^
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dentro do respectivo prazo, o pregoeiro adjudicou os itens as empresas vencedoras do

certame.

Razão que neste momento o Assessor Jurídico elnite o seu Pal'ecer Favorável

0m todos os atos do Processo de Licitação até o momento praticado. já que Í'oram

obselvados todos os procedimentos para asscgtrrar a;egularidade e a legalidade de todos os

atos pela Comissão, bem como, encaminhada ao Secretário Municipal de Saúde para qtle

realize Homologação, preenchendo assim os tequisitos do art.38 e incisos e do a|t. 43 e

incisos. ambos da Lei 8.666/93 e suas alteraçõcs.

Após tais argumentos, e tendo elll vista o estrito cumprimento das Leis no

f0.520 e 8.666193, observado todos os procedimentos para assegurar a regularidade e a

legaliclade de todos os atos praticados pela Cornissão no procedimento, é nosso Pareccr no

sentido cle que deva se dar prosseguimellto âo processo. honrologando-o e efetivando a

contfatação das licitantes vencedoras.

É o parecer, su c]] s u rii.

PROC

- PA. 07 de rnarço de 2018

L-

I,] }I I l,l'.S r\. l)
tilt)lco M
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