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PARECER jurídico FINAL
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LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO

ELETRÔNICO 09/2021 -TIPO MENOR PREÇO POR

ITEM, FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO N"

0706001/2021. CONSULTA DA COMISSÃO

'executivo

MUNICIPAL-DE SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO

DO.MARA>èiÃO..OEJETO:Ífe DE PREÇO
PARA FUTURA E EVENTUT^ AQUISIÇÃO DE

"" r' í.

MEDICAMENTOS. JUDIGIALIZADOS PARA
• [•.

^ ATENDER ÃS/;OT DA íSECRETARIA
•: Wít\ ^ MUNICIPAL DE SAIJDE DpJjISWNICIPIO DE SAO

•' JOÃO DOS PATOS/I^. DA ;LEGISLAÇÃO
•V APLICÁVEL.' ' rS| ' I-
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'fERMANENTÈ^DE ÜCITÍílÍÃÒ -

Â

l\
l'-'

I-DO RELATÓRIO

•A\

M.i;
.. f' ''Vieram os presentes-autos a és^ AssessòriaJuiídiçaSpara análise e emissão de

parecer jurídicp fmal eorirátações técnicas àluz dã:Lei à".8;666/93, ^rmapalmente quanto à fase

externa do certame. • I

Trata-se

Eletrônico n° i09/2021' cii

•É

I
s
f, :

i" . f

de Processo Administrativo n° 0706001/2021, referente ao Pregão
i!í í'i í •''

o objeto-é o registro de preço-para futiírá é eventual aquisição de

medicamentos judicializados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do

município de SãoJoão dosljPatos/MA.

E, em síntese,o relatório, passa-se a manifestação.
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FOLHA n®.

RubridíT

Pnm iiramente, cumpre destacar aobrigatoriedade do parecer técmco - juridico

para ocumprimento das regras licitatórias, nos termos do art. 38, IV eParagrafo Único da Lei
8.666/93, verbis:

i

"Art. 38. Oprocedimento da licitação será iniciado com aabertura deprocesso
''cidministfàtivo;- devidamenté^áutuãdoJiprotócòM^;jÍ^^umem^ contendo a
autorização respectiva, aindicação:^sucinta de siu^bjepi^^ dotpcíirsoprópriopara

'A Via defesa, eao qualserãojuntados oportunamente:] ' ' . (

m
Sf i

pafeceres técnicos:'0U'jurídicos .emitidos\sobre a hcitação, dispensa ou
jnt

V , "

s 'U \
ii
1, ^ -ti
' r

1̂ ^^^^pmco;,As min^^ liètação,ibem como as dos contratos,
''acordos, convênios ouajttàes devem:serprevidmeriteí^aminqdqs eaprovadaspor
Sqssessor^ájurídica daAdminis^

li

bu&a quêltã^rèlel^te^ áveriguar.se.^ realizando aespécie
adequada para oobjeto qie se quer licitar. Vejamos: ^ r

'n I

^

'- Compulsando os autos, verifica-se qiie o objeto^ do cert^e é cabível à
I J • , , - . .-dl

modalidade pmvista AVBei 10.520/2002, qual seja, o pre^o, especie^ do üpp menor preço para
*' i' Jí ° ^ " ' ' A è v

aquisição de bens ede serviços comuns, qualquer que seja ovalor estimado, senão vejamos:

' "Art. 1". Para aquisição de bens eserviços comuns, poderá ser adotada a
\ licitação na modalidade depregão, que será regidapor esta Lei.

(...)
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unice íSPlha n°_ ^

Varágrafo único. Consideram-se bens eserviços comuns.para às£jis^e

deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser

objetivamente definidos pelo edital por meio de epeciftca^es usuais no

mercado. "(GRIFO NOSSO)

Assim,vê-se que a escolhada modalidadelicitatóna pela Comissão de Licitação

é perfeitamente adequada áp objeto.
L--JÍ ^

-|h . ' . ^ p
/•iTsto posto, acercaída-fase intema.doiGertamejpode;se:^constatar a presença da

Solicitação de^sDespesa; 'EesquisardeKpreçosrconítJustifícativa;' Tentipí dcí^Referência com as

justificativas e;êsg^GÍ^cãçõ|s do objetoj^Autorizaçãô de:Licitação;.Minúta.do|EdÍtal eseus anexos;
Parecer Jundicoífavoráyel:ao.prosseguimento do,fdèD,'nosTermos-do, Parágrafo iÚnico, art. 38 da

Lei 8.666/93; bèmÇêÒnío'0|S demais>documentos eátòsmecessarios que provocaram anecessidade
|'.-l I

de realização d%çei;t^ecUBtatórip^para^,aquisÍções.deíbenSj confonne„determina|o art 14daLei

8.666/93.
',rh

t 'U"fÇj^^uanto âfasè^extema'dahcitação, oicredehciamentóitabertura das propostas de
preços erodaíá|̂ |§ê .habilitação ,4evidanÍentêlregistra^da na :^;'da; ses todas em
consonância cdmfaslhdrtnãs editalícias..

ík) ' ;"v

VJ

oPre^eirp^decidiu adjudic^ osobjetos emjfavqtda empresa a seguk:

ANILTON B. T()RRks,'mscrita no CNPJ'sob n° 07.687r47V.p00l758,Tendo-sido declarada
vencedora, por cotM ol^ mLores preço porltem, bem como^por atenderem atoàas as exigências
legais e editalíqp|segundd; consta dotTermo-de Adjudicaçãoípresente no feito. \

|Cpristáta-se que todo o procedimentofse-encontra em perfeita harmonia com a

Lei 8.666/93 tíèmvcomd a Lei40.520/2002.

Cum 3re'observar que o exame dos presentes autos restringe-se aos aspectos

jurídicos, excluídos aqueles de natureza técnica, desse modo, partimos da premissa de que a

autoridade competente possui os conhecimentos essenciais para garantir o interessepúblico.
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III - DA CONCLUSÃO
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Hxpositis, esta AssessonaJurídica entende que o processo licitatório encontra-se
I

respaldo na Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações, eis que, encontra-se respaldado
I

na lei, não tendo nenhum; óbice que possa ensejar a sua nuüdade, razão pela qual OPINO pelo

prosseguimento do certame em seus ulteriores atos,devendo serdadoprosseguimento ao processo,

homologando-o, efetivando a contratação do licitante vencedor.
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' DANILO D

Êoparecer, salvo melhor juízo.' . . Íi IÍ'i
•• [í

,São João dos Patos - MA, 17 de agosto de 2021.| /^
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