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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

PRocuRADoRrA cERAr- oo muru¡cíp¡o

PARECER:

PROCESSO;

ASSU/VIO;

EMENTA:

2017.06.20.0t

Procedimento Licitoiório Externo.

Porecer Finol.

Homologoçöo. Possibilidode. Procedimento licitqfóilo

^

Exlerno.

A Procurodorio do MunicÍpio de lguotu, otrovés de despocho constonte
Òs fls, 357 do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO no MODALIDADE DE

PREGÃO PRESENCIAL No 01.0ó,001/2017-FUSP|, do ComissÕo Permonente de
Licitoçöes, nomeodo otrovés de portorio n" O25l2Ol7, conforme previsÕo legol do
ort. 38 do Lei n" 8.óóól1993.

O despocho poro porecer jurídico doto de 1910612017, conforme
protocolo interno do setor.

Os outos possuem, oté o momento do requerimento de porecer, 357
(trezentos e cinquento e sete) póginos numerodos e rubricodos pelo numerodor,

O objeto do licitoçöo compreende:

"Cont¡etoçõo de prestoção de seruiços de proÍissionois de soúde de
nível lécnico e superioL poto alender os necessidodes do Hospilol
Regional de lguotu, conforme iuslilicaîiva, especiÍicoções e
quanlidodes discriminodos no lermo de referêncie."

O Procedimento Administrotivo lnterno estó ossim composto:

l) Copo de Aberturo e Protocolo, Fls. 0l
2) Autorizoçöo. Fls, 02,
3) Termo de Referêncio, , Fls.03/0ó,
4) Pesquisos de preço, Fls, 07119.
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5) Portorios de nomeoçöo do Superintendente do FUSPI e dq
Comissöo Permonente de LiciioçÕo do FUSPI. t\s,20121.

ó) Lei Orçomentório, , F\s,22126,
7) Autuoçöo, Fls, 27,
8) Despocho pcrro o procurodorio, Fls, 28,
9) Minuto do editol e onexos.tls.29l66
1 0) Porecer Jur'rdico, tls, 67 172.

Jó o Procedimento Externo estó ossim composto:

1) Editol do LicitoçÕo, Fls, 73ll10,
2) Publicoções e Avisos, Fls, ll l/l15,
3) Credenciomento e documentos dos licitontes. Fls, 1161157,
4) Envelopes com Propostos de Preços e Envelopes com Documentos
de hobilitoçÕo, Fls. l58/349,
5) Ato do LicitoçÕo, Fls, 350/352,
ó) Termo de Adjudicoçõo, Fls, 353/35ó,
7)Proposto Consolidodo dos serviços de digitolizoçÕo. Fls, 357
B) Despocho de Envio oo Setor Jurídico. Fls, 3ó5,

É o relotório,

PARECER JURÍDICO

O Processo Licitotório estó sendo encominhodo ò Procurodorio Gerol do
MunicÍpio em obediêncio oo ort, 38, inc. Vl, do Lei de Licitoções e Controtos
Administrotivos

Coso nöo sejom otendidos os prescriçöes legois, trotondo-se de otos
insonÓveis, o porecer recomendoró o involidoçÕo do procedimento ou de töo
somente dos otos específicos glosodos, Hovendo irreguloridodes sonóveis, o
processo segue oo PregoeiroiEquipe de Apoio poro corrigir os nöo-conformidodes,
retornondo oo Jurídico quondo os exigêncios forem integrolmente cumpridos.
Hovendo descumprimento de condições de menor relevôncio, o porecer pelo
homologoçöo seró condicionol o correçöo/preenchimento dos elementos
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opontodos como insuficientes, sendo o coso, PoderÕo ser feifos, oindo,
recomendoçöes o serem observodos nos certomes vindouros,

Feitos os consideroçöes iniciois, posso oo exome de estilo

Do convocoçöo

O oviso contendo o resumo do instrumento convoccrtório foi publicodo
em jornol de gronde circuloçõo (O Povo), no Diório Oficiol do Estodo do Ceoró e no
Diório Oficiql dos Municípios do Estodo do Ceoró (veiculodos no dio 0ól0ó 12017, fls,
I l3/l'15), contendo nele o definiçÕo do objeto do licitoçÕo, indicoçÕo do locol,
diqs e horórios em que os interessodos pudessem ler e obter o texto integrol e todos
os informoçöes sobre o licitoçÕo, restondo cumprido os incisos I e ll, do ort. 4o, do Lei
n " 10.52012002,

Tombém consto do processo CertidÕo de divulgoçöo no Átrio do
Prefeituro Municipol de lguotu (fls. I'12),

O prozo de mínimo de 8 (oito) dios úteis oté o recebimento dos
propostos foi observodo, em cumprimento oo inc, V do ort, 4o, do Estotuto do
Pregöo.

Do credenciqmenlo

No dio, horo e locol designodos no instrumento convocotório foi
reolizodo o sessöo público poro recebimento dos propostos, conforme consto no
oto do pregÕo,

Consto registrodo no referido oto que houve o comporecimento de Ol
(umo) empreso licitonte, conforme credenciomento de frs. r ró,

Ressolte-se, que opesor do comporecimento de openos um licitonte,
nÕo hó que se folor em prejuízo o competitividode no presente certome, se nöo
vejomos,
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O Tribunol de Contos do Uniöo jó se posicionou no sentido de que nöo
hó impedimento ò porticipoçÕo de um único licitonte em licitoçöes reolizodos sob o
modolidode Pregõo Presenciol, ln verbis:

Quonto oo comporecimento de somente umo empreso oo
pregöo em telo, olinho-me Ò unidode técnico no sentido de
que nÕo hó impedimento no legisloçöo ò conclusöo do
licitoçÕo, o menos que o editol confenho exigêncios
restritivos oo coróter competitivo do certome, o que se
verificou no coso (lCU: Acórdöo 408/2008 - Plenório, DOU
de l4l0312008), Considerondo-se que o opresentoçÕo de
somente um licitonte configuro indício, mos nöo evidêncio,
de que o competitividode do licitoçÕo terio restodo em
olgumo proporçöo prejudicodo, reolizou-se o oro
combotido determinoçöo, Note-se que o Tribunol nöo
entendeu serem tois irreguloridodes bostontes poro o
onuloçöo do controto, nem que o comporecimento de
openos um licitonte constitui quolquer tipo de óbice ò
controtoçoo (iCU: AcórdÕo 131612010 - Primeiro Cômoro,
DOU de 1910312010),

No coso em telo, os exigêncios feitos no presente processo licitotório
sÕo legítimos e nöo gerorom quolquer tipo de restriçöo de porticipoçöo de
interessodos, sendo que, o comporecimento de openos um licitonte nÕo constilui
por si só impedimento poro o regulor prosseguimento do processo e o futuro
controtoçõo,

Assim é, pois estó comprovodo nos outos, os Fls. 112/115, o publicoçöo
do Aviso de Licitoçöo pelo lmprenso Oficiol do Estodo do Ceoró, no Diqrio Oficiol
dos Municípios do Estodo do Ceoró, em jornol de gronde circuloçÕo e no
flonelógrofo do Prefeituro Municipol, tudo em conformidode com o disposto no
inciso I do ort, 4o do Lei n, 10.52012002, in verbis:

Art, 4" A fose externo do pregÕo seró iniciqdo com o
convocoçÕo dos interessodos e observoró os seguintes
regros:
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| - o convocoçÕo dos interessqdos serÓ efetuodo por meio
de publicoÇöo de oviso em diório oficiol do respectivo ente
federodo ou, nÕo existindo, em jornol de circuloçöo locol, e
focultotivomente, por meios eletrônicos e conforme o vulto
do liciioçöo, em jornol de gronde circuloçöo, nos termos do
regulomento de que trcrto o orl 2";

Ademois, o preço obiido é condizente com o pesquiso de mercodo
reolizodo pelo FundoçÕo de Soúde Público ontes do publicoçöo do editol,

Do sessöo I - decloroçöo de requisilos de hobilitoçöo e entreqo de

envelopes

lniciodq o sessÕo, foi onolisodo o decloroçÕo de otendimento oos
requisitos de hobilitoçöo exigidos pelo editol, entregue pelo representonte do
licitonte credenciodo,

Do sessõo ll - elopo compelilivo

Depois do credenciomento, foi oberto o envelope de proposto
finonceiro escrito do licitonte, O Pregoeiro considerou os propostos em
conformidode com os exigêncios estobelecidos no Editol (inc, Vll, orL 4o, do Lei do
Pregöo), tudo conforme oto circunstonciodo de sessÕo público de fls, 350/352,

Dq sessöo lll - do fose de hqbilitoçöo

Encerrodo o etopo competitivo, foi oberto o envelope contendo o
documentoçöo do vencedor, em conformidode com o ort. 4o,Xl| do Lei do PregÕo,
verificondo o Pregoeiro o otendimento Òs exigêncios do Editol. No cotejo entre os
documentos listodos no item "8" do instrumento convocotório e os opresentodos
pelos licitontes vencedoros, verifico o efetivo otendimento dos exigêncios do lei
interno do certome,

Do fose recursol
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NÕo houve interesse por porte do empreso pqrticiponte em interpor
recurso.

Do odiudicoçõo

Consoonte o termo de odjudicoçÕo, o Pregoeiro odjudicou os itens do
licitoçöo oo licitonte vencedore, nos estritos termos do inc. XX, ort, 4o, do Lei do
Pregöo,

CONCTUSÃO:

Feitos os consideroçöes iniciois, posso oo exome de estilo.

Compulsondo os outos odministrotivos, verifico o conformidode do
procedimento Òs normos dos Leis n, 8,666193 e n, 10.52012002,

Pelo fio do exposto e em otendimento oo disposto no ort. 38, inc, Vl, do
Lei n, 8.666/93, opino pelo HOMOLOGAçÃO on LICITAçÃO.

S.M,J, É o porecer,

lguotu/CE,20 de 2017.junh

ssoNJ

I I do Mun de lguolu


