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PARECER JURIDICO 

INTERESSADO: Pregoeiro. 

ASSUNTO; Exame Final de Pregao Eletronico n° 25/2022, cujo o ob jeto e o registro de precos. 
para o fornecimento de materiais permanentes diversos para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saude. 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITACAO E 
CONTRATO. EXAMS FINAL. PREGAO ELETRONICO 
TIPO MENOR PRECO POR ITEM. LEGALIDADE. 
HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO. LEI N° 10.520/2002 
E LEI N° 8.666/93. 

I - EXAME FINAL APOS A REALIZACAO DA SESSAO DE 
JULGAMENTO. LEI N° 8.666/93 E LEI N° 10.520/2002. 

II- PELO PROSSEGUIMENTO, COM OBSERVANCIA DO 
CONSTAN FE NO PRESEN'FE PARECER 

I - RELATORIO 

1. Por despacho do Pregoeiro, dando prosseguimento ao tr mite processual, foi encaminhado a 
este orgao de assessoramento juridico o presente processo para analise final dos tramites do Pregao 
Eletronico que objetiva o "registro de precos para o fornecimento de materiais permanentes 
diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude do Municipa de Sao Joao 
dos Patos/MA." 

2. Oportuno esclarecer que o exame deste orgao de assessoramento juridico e feito nos termos do 
art. 38, Paragrafo unico, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, abstraindo-se os aspectos de 
conveniencia e oportunidade da contrataCao em si. Nada obstante, recomenda-se que a area 
responsavel atente sempre para o principio da impessoalidade, que deve nortear as compras e 
contrataCoes realizadas pela Administracao Publica, ainda corn mais rigidez em se tratando de 
contratacao direta, excecao a regra da licitaCao. Dito isso, passa-se a analise da Consulta. 

3. E o relatorio. 

II - FUNDAMENTAcAC 

4. Ressalta-se que o presente parecer juridico a meramente opinativo, corn o fito de orientar as 
autoridades competentes na resolucao de questoes postas em analise de acordo corn a 
documentacao apresentada, nao sendo, portanto, vinculativo a decisao da autoridade competente 
que podera optar pelo acolhimento das presentes razoes ou nao. 
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5. Pois been, primeiramente, verifica-se que na fase inicial — leia-se os tramites administrativos sobre 
o processo licitatorio — já houve a analise juridica por parecer, bem Como, sobre a regularidade da 
minuta do edital e do contrato aos parametros legais contidos na Lei n° 8.666/93 e nos principios 
gerais de direito. 

6. Vislumbra-se o atendimento a obrigatoriedade da publicacao de aviso do certarne licitatorio em 
Diario Oficial e em jornal de grande circulacao; houve ainda a obediencia ao prazo minimo de 
publicacao entre a disponibilizacao do edital e a abertura do certame (minimo de 08 dias uteis, 
como estabelecido no art. 4°, incisos I e V, da Lei n° 10.520, de 17/07/2002). 

7. `uanto a fase externa da licitacao, o credenciamento, abertura das propostas de prccos e rodadas 
de lances, habilitacao devidamente registrada na ata da sessao, todas em consonancia corn as 
normas editalicias. 

8. No presente processo, na data de sua abertura, compareceram as empresas; que apresentaram as 
respectivas propostas, atendendo as especificacoes do instrumento convocatorio. 

9. Considerando-se que a modalidade da licitacao escolhida foi a Pregao Eletronico de Preco Tipo 
Menor Preco por Item, cumpre se observar o disposto no art. 45 da Lei n° 8.666/93, o qual dispoe 
da seguinte forma: 

Art. 45. O julgamento das propostas sera objetivo, devendo a Conussao 
de licitacao ou o responsavel pelo convite realiza-lo em conformidade corn 
os tipos de licitacao, os criterios previamente estabelecidos no ato 
convocatorio e de acordo corn os fatores exclusivamente nele referidos, 
de maneira a possibilitar sua afericao pelos licitantes e pelos orgaos de 
controle. 

I - a de menor preco - quando o criterio de selecao da proposta mais 
vantajosa para a Administracao determinar que sera vencedor o licitante 
que apresentar a proposta de acordo corn as especificacoes do edital 
ou convite a ofertar o menor preco; [..j 

§ 3°. No caso da licitacao do tipo "menor preco", entre os licitantes 
considerados qualificados a classificacao se dara pela ordem crescente dos 
precos propostos, prevalecendo, no caso de empate, exclusivamente o 
criterio previsto no paragrafo anterior. 

10. Apos a analise da proposta, procedeu-se a adjudicacao dos itens, e se procedido corn a 
habilitadao na forma da lei. 

11. Considerando-se o menor preco ofertado por item e a adequacao da proposta que se revelou 
dentro da media de cotacao de preco, obteve-se o seguinte resultado: D. P. DE SOUZA -
LOCACAO E CONSTRUCAO, CNPJ N° 23.256.509/0001-03, VALOR R$ 362.929,66; 
EXPANSAO COMERCIO LTDA, CNPJ N° 31.504.008/0001-19, VALOR R$ 98.975,00; 
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ N° 17.828.413/0001-61, VALOR R$ 
73.450,00; A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME, CNPJ N° 11.430.463/0001-00, VALOR R$ 
14.870,00; 

12. Assim, analisando os autos, verifica-se que todas as exigencias foram cumpridas, as empresas 
habilitadas cumpriram os requisitos do edital e as propostas vencedoras foram a de menor preco 
para cada item, tendo se observado os atos realizados observaram a Lei 8.666/93 e na Lei n° 
10.520/02, segundo demonstram os documentos constantes neste processo, pelo - nao se 
constatam obices juridicos quanto a sua homologacao. 
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13. Estando, pois, toda a tramitacao aparentando a plena regularidade legal sobre seus 
procedimentos, cre-se na regularidade do procedimento ate o presente compasso, pelo que se 
conclui o que segue. 

ITT NLUSAC 

14. Ante o exposto, conclui-se, salvo melhor juizo, presentes os pressupostos de regularidade 
juridica dos autos, ressalvado o juizo de merito da Administracao a os aspectos tecnicos, 
economicos a financeiros, que escapam a analise dessa Assessoria Juridica, diante da documentacao 
acostada aos autos, dada a regularidade do certame, que foi realizado na modalidade pregao 
eletronico, dando transparencia, lisura, legalidade, modalidade e probidade ao processo, esta 
Assessoria Juridica OPINA pela possibilidade de homologacao do procedimento, eis que encontra-
se o certame licitatorio dentro dos parametros definidos na Lei de Licitacoes e na Lei do Pregao. 

15. Destarte, a presente Licitacao preenche os requisitos exigidos pelas Lei no 10.520/02 a n o. 

8.666/93, been Como suas alteracoes posteriores, dando condicao satisfatoria a sua adjudicacao e 
homologacao das propostas. 

16. Retornem os autos ao Pregoeiro. 

E o parecer, salvo melhor juizo. 

Sao Joao dos Pates — MA, 01 de agosto 2022. 
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