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PARECER LICITATORIO: n° 089/2020

Ref.:

PROCESSO DE LICITAGAO n° PI12729/2020
MODALIDADE: Pregao Eletronico

OBJETO: Registro de Prego para futuras e eventuais aquisigoes de Medicamentos do Componente
Estrategico II - diversos, destinados as unidades basicas de saude da Secretaria Municipal da Saude,
conforme especificagoes constantes no Termo de Referenda.

ENTE LICITANTE: O Municipio de Sobral atraves da Secretaria Municipal da Saude
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Trata-se de procedimento iicitatorio, feito acima individuado, encaminhado peio setor de

COMPRAS/LIdTAQOES a esta Coordenadoria Juridica, em atendimento ao art. 38, paragrafo
unico, da Lei N.° 8.666/93, para a devida analise de ordem processual e a competente adequagao
de cunho jurfdico, especificamente quanto ao exame previo, por parte da assessoria juridica da
administragao, das minutas do edital e do contrato.

Observa-se a normaiidade do presente feito, sob o aspecto juridico-formal, no tocante,
especficamente, ao atendimento dos requisites da fase preparatory estabelecidos peio art. 3° da
Lei 10.520/2002 (Lei do Pregao), tais como: i) reqiiisigao e autorizagao de abertura do processo
Iicitatorio por parte do gestor da pasta; ii) a respectiva justificativa da necessidade da contratagao da
aquisigao dos bens em tela, da lavra da autoridade competente, in casu, o Sr, Ajax Souza
Cardosof Coordenador da Assitencia Farmaceutica/iiii) a defingao do objeto do certame de
forma clara e precisa de maneira que nao lifnita a competigao; iv) as exigencias de habilitagao; v) os
criterios de aceitagao das propostas, vi) as sangoes por inadimplemento; vii) as clausulas do
contrato; viii) o estabelecimento dos prazos para fornecimento; e, ix) o orgamento estimado.

Ademais, consta dos autos o editai acompanhado dos respectivos anexos (I-Termo de Referenda;
XI - Modelo de Carta Proposta; III- Modelo de Declaragao relativa ao Trabalho de Empregado
Menor; IV - Minuta da Ata de Registro de Prego; V ~ Minuta do Contrato; e, VI ~ Modelo de
Declaragao de Autenticidade dbs Documentos).

Vislumbra-se que o presente feito esta a manter perfeita sintonia com as exigencias legais
estabelecidas peio Estatuto das Licitagoes, Lei N.° 8.666, de 21/07/1993, bem como com a lei
especrfica N.° 10.520, de 17/07/20/02, que reguiamenta o Pregao, in casu, Pregao Eletronico quee
uma das mais celere e eficaz modalidade, levando em consideragao as peculiaridades legais
inerentes, especificamente, quanto aos ;bens, objeto de futuras contratagoes, serem considerados
comuns, frente aos seus padroes de desempenho e qualidade definidos atraves de especificagoes
usuais no mercado.

Ademais, tratam-se de bens comuns de conformidade com a classificagao estabelecida peio Decreto
Municipal n° 2.344, de 03/02/2020, que instituiu o Regulamento das modalidades de licitagao
denominadas pegao presencial e pregao eletronico para aquisigao de bens e servigos comuns no
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ambito do Municipio de Sobral, bem como de conformidade com o Decreto MuntcipaNqÿ2257,
de agosto de 2019, que regulamenta rio ambito do municipio de Sobral, o sistema de’rSgistro de
pregos previsto no art. 15 dalei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
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E isto esta presente tanto no aspecto do valor do objeto, bem como no que diz respeito as condigoes
que deverao constar expressamente no eciital, na conformidade do que preconiza o artigo 40 daLei

8.666/1993. Por fim, deve-se ressaltar que na minuta do respectivo contrato constante dos autos,
estao previstas as clausulas que, por imperativo legal (cf. Art. 55, do estatuto supra), deverao estar
expressamente contempladas.

Cumpre-nos advertir, oportunamente,quanto as opinioes juridicas,que nao competem ao orgao
juridicoa analise acerca da conveniencia e oportunidade da realizagao de qualquerato alheio as
proprias atribuigoes desta Coordenagao Juh'dica, quer no seu aspecto economico-financeiro, quer no
seu aspecto administrativo. Estes aspectos sao costumeiramente denominados de merito
administrativo e sao de inteira responsabilidade do Gestor Publicoe demaisautoridadesresponsaveis.

Assim, a discussao constante do presentÿ parecer cinge-se,na seara juridica,apenas e tao somente,
as questoes de carater eminentemente rjurfdico, motivo pelo qual o posicionamentonao possui o
condao de vincular o Administrador Publico (MS n. 24073, relator Ministro Carlos Velloso, STF), que
podera motivadamente adotar entendimento diverso, mesmo com recomendagao juridica contraria,
conforme preconiza o art. 50, incisoVI da Lei n° 9.784/99. Logo, a presentemanifestagao nao
edeliberativa nem vincula os interessadoSÿ ficando a decisao a cargo da autoridade superior.

ISTO POSTO, por ser de lei, opina esta Coordenadorfa Juridica, favoravelmente, pela correta
adequagao juridica inerente ao presente feito, propondo, por conseguinte, encaminhar dos autos a
Central de Licitagao - CELIC para que se providencie as medidas processuais ulteriores cabiveis, com
o fim precipuo de cumprir o seu objeto.

SMJ. E o parecer.

Sobral / CE, 24 de margo de 2020.
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[SCAmCANTEVIVIANE DE ARTUR LIRA LINHARES
Serente da Celula de Contratos,
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