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PREFEITURA IVIUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/lvIA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87

AV. DR. ANT6NIO SAMPAlo -CENTRO, CEP: 65.468-000

AO
SR.a Jenilson Bezerra Neves
Secretdrio MuniciDal de Satide

MATOES DO f`joRTE ,' MA

l:i:===%,

MODALIDADE: Pregdo Eletr6nico
PROCESS0 n° 2810001/2021

0RIGEM: Secretaria Municipal de Sadde
ASSUNTO: Aquisigao de Ambulincia Tipo A Simples Remogao Tipo Furgoneta, destinado a
atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Sadde de Mat6es do Norte - MA.

a

Analise juridico-formal da Minuta do Edital e Contrato a qual tern por
objeto a Aquisigao de Ambulincia Tipo A - Simples Remocao Tipo Furgoneta,
destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Satide de Mat6es do
Norte - MA, pelo menor preco por Item. Certame licitat6rio apropriado aos
preceptivos constantes na Lei de Licitag6es, observadas as alterag6es posteriores.
Consta mos presentes autos a solicitapao para Contratagao com descrigao dos

produtos a serem contratados, estimativa de precos, termo de referencia, autorizapao
para abertura de licitapao, bern como autuapao para contratapao em tela.
Encaminhado as Minutas de Edital e Contrato para analise jurfdico-formal.

RE
Por forca do artigo 38, paragrafo \inico da Lei n° 8.666/93 vein os autos
do processo em epigrafe, a esta Assessoria Juridica Municipal, nesta data, para
analise das minutas de edital e contrato.

Juntou-se, ao respectivo processo, autorizag5o para contratagao,
devidanente assinada, conforme Art. 14 da Lei n° 8.666/93, bern como, a descrigao
sucinta de seu objeto. Apensou minutas do edital e contrato do Pregao Eletr6nico
com respectivos anexos, para analise e parecer deste 6rgao jurfdico.

i o relat6rio.

A administrapao Pdblica, via de regra, e, no teor do preceituado no Art.
37, XXI da Lei Maior, quando de suas compras e licitag6es, realizag5o de obras e
servicos, esta adstrita a procedimento de licitagao pdblica, que possibilita a esta,
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aquisigao menos onerosa do objeto ou servigo que prop6e adquirir, a melhor

proposta, para o que pretende alienar, observada, em todo caso, a isonomia entre
participantes do processo, I.# verbJ.s:
MATOES DO NORTE ,J r\^tA

prxoc2drun2_=`-'~#A~as#

Art. 37 -A Administracao Pdblica direta e indireta
de qualquer dos Poderes da Unido, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municlpios obedecerd aos
principios
da
legalidade,
impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiGncia e, tamb6m ao
seguinte: (redacGo dada ao caput pela Emenda
Constitucional n° 19/98).

XI - ressalvados os casos especificados na

a

legisla€do, as obras, servi€os, compras e alienac6es
serGo contratadas mediante processo de licita€do

ptiblica que assegure condic6es a todos os
concorrentes, com cldusulas que estabele§am
obrigac6es de pagamento, mantidas as condic6es

Ofetivas da proposta, nos termos da Lei, o qual
somente perndtird as exigGncias de qualif.i.ca€do
t6cnica e econ6mica indispensdveis a garantia do
cumprimento das obrigac6es.
Coube a Lei de Licitag6es Lei ° 8.666/93 disciplinar as emana96es
constitucionais swprcr, na qual se observan as modalidades em que estas podem
ocorrer, tipos, suas inexigibilidades ou dispensas, bern como, correlatos contratos ou
convenios.

LIE

Dentre as modalidades admissiveis para licitapao encontra-se o Pregao
Eletr6nico. Configurar o pregao como uma modalidade licitat6ria significa adotar urn
novo procedimento para selegao da proposta mais vantajosa, com observancia do
princfpio da isonomia. Uma modalidade de licitacao consiste em urn procedimento
ordenado segundo certos principios e finalidades. 0 que diferencia uma modalidade
de outra 6 a estruturacao procedimental, a forma de elaboragao de propostas e o
universo de possiveis participantes. Este 6 a forma de licitagao em razao do qual,
interessados de urn determinado ralno de fomecimento de produtos ou servigos,

pertinentes ao objeto do mesmo, os quais devem apresentar requisitos minimos para
satisfazer a respectiva modalidade licitat6ria, conforme artigo 4°, Inciso XIII, da Lei
n° 10.520/2002, respeitadas as disposig6es do edital ao qual se vincula a respectiva
modalidade licitat6ria.
De acordo com o Artigo 22 da Lei n° 8.666/93, sao cinco as
modalidades de Licitapao: I - Concorrencia; 11 -Tomada de Pregos; Ill - Convite;
IV -Concurso; V -Leilao e, a partir do advento da Lei n° 10.520/2002 a instituigao
das modalidades pregao presencial e pregao eletr6nico.

0 pregao eletr6nico tern suas premissas tragadas pela Lei Federal n°
10.520/2002, que bern preve em seu art.1, o objeto desta modalidade de licitagao, a
sake; I.. "Art. 1° -Para aquisicdo de bens e servicos comuns, poderd ser adotada a
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licita¢do na modalidade de pregdo, que serd regida por esta Lei'
n° 1 0.024/2019.
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Outrossim, 6 pertinente asseverar as prescrig6es do Decreto Federal
3.555/00, que trapa importante conceito sobre o Pregao, ao determinar: "PregGo e'
uma modalidade de licita€do em que a disputa pelo fiornecimento de bens ou servi¢os
comuns 6 feita em sessdo ptiblica, por meio de propostas de pre¢os escritas e lances
verbais " .

0 pregao atrav6s de uma dentre suas muitas peculiaridades. Ali de
refere que as caracterfsticas do leilao 6 fazer-se a selecao do vencedor atraves de

a

propostas e lances em sessao pdblica. Sobre o tema, voltar-se-a adiante, mas 6
relevante destacar que este e urn dos pontos peculiares do pregao, mas nao e iinico.
A16m da conjugacao de propostas e lances em sessao pdblica, outros ingulos
merecem destaque.

0 determinante da modalidade, em comento, no presente processo, tern
por fulcro o preceituado no Art.1° da Lei n° 10.520/2002, conforme se ve swpra, por
se adequar, o valor da presente contrata9ao, projeto basico em anexo, aos limites ali
delineados para respectivo certane.

As minutas, em estudo evidenciam a forma de execugao de servigos e a
modalidade licitat6ria usada, respectivanente, pela Administracao, constatanos que
as exigencias da Lei 10.520/02, no seu art. 3°,I,11 e IV e os da Lei n° 8.666/93, ex v!.
artigo 14, art. 45 § 1°, I e suas posteriores alterag5es, e demais artigos aplicaveis a

r\

esp6cie, da Lei de Licitagao, estao adequadas, com base no valor estimado, conforme
consta da autorizagao de despesa, onde o Municipio de Pedreiras/MA pretende
Adquirir equipamentos de informatica para informatizapao das equipes de Satde da
Familia e equipes de Atengao Primaria por meio de implementagao de Prontuario
Eletr6nico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sadde de Mat6es

do Norte - MA.
Quanto o tipo de licitagao encontra-se este, em consonincia com o
estabelecido na Lei de Licitac6es, ex vJ. art. 45, § 1°, o qual reza o Menor Prego por

Item, a ser obtido pela Administragao, segundo o crit6rio de Menor Preco por Item
art. 40, X, - quando da realizagao do certane.

Quarto ao julganento do certame, deve este se guiar pelo principio do
julgamento objetivo insculpido no art. 4°, Inciso X da Lei n° 10.520/02 e Decreto
Federal n° 10.024/2019.

Considerando que cumpre a esta assessoria apenas ressaltar que toda a
docunentagao apresentada atende as exigencias legais, sendo certo que a administrapao

pdblica pode retificar, anular ou cancelar a qualquer momento, quando da identificapao de
eventuais vicios ou irregularidades, postura adotada para o presente caso.

Cunpre expor que a minuta do edital atende as regras previstas na Lei
8.666/93, em especial ao que determina o § 2° do art. 40 da Lei n° 8.666/93, trazendo em
anexo a minuta do contrato, o termo de referencia e modelo de todas as declarap5es que
deverao integrar os documentos inerentes a habilitagao.
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A minuta do Contrato esta em consonancia com a legislacao que orienta a
mat6ria, trazendo em seu bojo as clausulas exigidas pela legislacao, mos termos do art. 55 da
Lei n° 8.666/93.

Ademais. as exigencias tecnicas de habilitagao, nao geram inviabilidade de
participapao de licitantes interessados, visto que, as regras exigidas ap6s o certame, antes da
contratagao, havendo tempo habil para que as empresas declaradas vencedoras apresentem as
regularidades exigidas.

0 presente parecer e prestado sob o prisma estritamente juridico, nao
competindo a essa assessoria juridica adentrar no merito da conveniencia e oportunidade dos
atos praticados pelos gestores ptiblicos.

i o parecer, salvo melhorjuizo.

Ill - CONCLUSAO
Por fim, considerando as orientag6es despendidas, bern como as pecas
colacionadas aos presentes autos, trazidas ao conhecimento desta Assessoria Municipal, bern
como, a regular incidencia do norinativo aplicavel ao caso sz{b excrmz.#e, face ds determinap6es
do mandamento do art. 4°, Inciso I, da Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n°
10.024/2019, suas alterag6es, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei
Complementar n° 147/2014, Lei Complementar n°155/2016 e aplicando-se subsidiariamente
no que couberem a Lei Federal n° 8.666/1993 e demais dispositivos aplicaveis, e, sem
prejuizo das demais providencias necessarias no orbe administrativo, a juizo da autoridade
competente, 6 de se verificar que esta Procuradoria Municipal nao vislumbra 6bice a
aprovacao da presente proposicao com fulcro no art. 38, Paragrafo Unico da Lei Federal n°
8.666/93, podendo o feito ter seu prosseguimento, com vistas ao fim colimado pelo interesse
pdblico.

Diante do exposto, OPINO PELA APROVACAO DAS MINUTAS,
propondo o retomo do processo a Comissao Permanente de Licitagao para as providencias
decorrentes.

SA4/,. E o Darecer, remeto a apreciacao do 6rgao solicitante para
analise e deliberagao.

Mat6es do Norte/MA, 1 1 de novembro de 2021.

OAB/MA N° 17293
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