
 
 

=========== DESPACHO ADMINISTRATIVO ============= 
 
Assunto: Aquisição de equipamentos – materiais permanentes – destinados ao Centro de 

Reabilitação Integrado e Unidade Básica de Saúde para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde, com recursos oriundos da União, respectivamente 

através das Propostas nº 45128816000/1140-01 e nº 11855.355000/1150-02, celebrado 

entre o Município de Tabapuã e o Ministério da Saúde por intermédio do Fundo 

Nacional de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo . 

 
Considerando a necessidade da aquisição dos equipamentos (materiais 

permanentes) destinados ao Centro de Reabilitação Integrado e Unidade Básica de Saúde 
para atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, que se encontra 
descrita na requisição, a qual a acolho, 

 
DETERMINO: 
 
As providências administrativas, através dos setores competentes, para que 

sejam atendidas às formalidades legais sobre o assunto, em tempo hábil e AUTORIZO a 

abertura de processo visando a “Aquisição de equipamentos – materiais permanentes – 

destinados ao Centro de Reabilitação Integrado e Unidade Básica de Saúde para atender 

as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com recursos oriundos da União, 

respectivamente através das Propostas nº 45128816000/1140-01 e nº 11855.355000/1150-

02, celebrado entre o Município de Tabapuã e o Ministério da Saúde por intermédio do 

Fundo Nacional de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo”. 

Solicito análise jurídica dos atos preliminares, e definição da modalidade de 
licitação adequada ao certame. 

 
Após encaminhe-se os autos aos responsáveis para as providências legais, 

formais e necessárias pertinentes. 
 
Dê CIÊNCIA e CUMPRA-SE. 
 
Gabinete/Tabapuã, SP, 20 de agosto de 2018. 

 
 

 
MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO 

Prefeita Municipal 



 
 
 

PARECER JURÍDICO 

 
Processo Administrativo nº 069/2018 
 
Assunto: Aquisição de equipamentos – materiais permanentes – destinados ao Centro de 

Reabilitação Integrado e Unidade Básica de Saúde para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Saúde, com recursos oriundos da União, respectivamente através das Propostas nº 

45128816000/1140-01 e nº 11855.355000/1150-02, celebrado entre o Município de Tabapuã e o 

Ministério da Saúde por intermédio do Fundo Nacional de Saúde, conforme especificações 

constantes do Anexo I do presente edital.  

 
Interessada: Prefeita Municipal 
 
Ementa: Direito Administrativo. Licitação.  
 

Foi encaminhada a este Departamento Jurídico solicitação de parecer jurídico sobre a 
viabilidade da aquisição de equipamentos (materiais permanentes) destinados ao Centro de 
Reabilitação Integrado e Unidade Básica de Saúde para atender às necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
 

Para manifestação, importante destacar, inicialmente, que os pareceres de natureza 
técnica jurídico não podem adentrar na análise de temas que compõem o mérito administrativo. Estes 
são de responsabilidade do gestor público, a quem foi atribuída competência para deliberar sobre sua 
conveniência e oportunidade. 
 

Firmando tal entendimento, citamos o artigo “Responsabilidade da Assessoria Jurídica 
no Processo Administrativo das Licitações e Contratações” elaborado pelo Dr. Jessé Torres Pereira 
Junior, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Dra. Marinês Restelatto 
Dotti, Advogada da União, em que citam: 
 

“A Lei Geral das Licitações e Contratações obriga que a assessoria jurídica da Administração 
examine e aprove as minutas de edital e de contratação direta. Não lhe é permitido imiscuir-se na 
escolha do objeto, adentrando no campo da oportunidade e da conveniência do gestor. Se este 
pretende adquirir automóveis, não compete à assessoria jurídica manifestar-se no sentido de que a 
aquisição deva ser de motocicletas; se pretende contratar serviços de vigilância, não cabe à 
assessoria jurídica decidir que melhor seria a contratação de recepcionistas. 
Tem o gestor público a discricionariedade de optar pela contratação do objeto que melhor atenda 
ao interesse público, não podendo a assessoria jurídica adentrar no mérito dessa escolha. O 
prolator de uma manifestação jurídica não se transforma num gestor público.” 

 
O art. 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, obriga apenas que as minutas de editais de 

licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes, sejam previamente examinadas e 



aprovadas pela assessoria jurídica da Administração, nada mencionando quanto à análise de 
viabilidade ou não da contratação. 
 

Assim, quanto à escolha do objeto que melhor atenda ao interesse público, limita-se esta 
assessoria jurídica orientá-lo na condução de um processo licitatório em consonância com os 
princípios e normas específicas. 
 

Sem adentrar no mérito da conveniência e oportunidade, cabe esclarecer que, em função 
do art. 2º da Lei de Licitações e Contratos, todas as “obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão 
necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei”. 
 

Como se sabe, o processo licitatório é instrumento formal, em regra, obrigatório para a 
contratação do Poder Público nas mais diversas situações, incluindo a concessão de serviços públicos, 
a aquisição de bens, a contratação de serviços, a locação de bens, bem como na alienação de bens. 
 

Desse modo, pelas características e quantidade, o objeto deverá ser submetido a 
processo licitatório. 
 

A documentação apresentada atende à legislação pertinente e encontra-se em ordem para 
prosseguimento. 
 

De acordo com o apresentado, sugiro a escolha na Modalidade de licitação pregão 
presencial, por possibilitar o incremento da competitividade e ampliação das oportunidades de 
participação por parte dos licitantes, gerando economia ao erário público. Será inviável a utilização na 
forma eletrônica em razão da falta de regulamentação municipal, tendo em vista as peculiaridades, o 
elevado custo, a relevância da contratação e exigências de segurança da informação, inviabilizam o 
uso da forma eletrônica, e ainda a administração não possui recursos técnicos para realização deste. 
 

Destarte, nada mais havendo a tratar, por força do artigo 38 da Lei n° 8.666/93, após a 
elaboração do competente edital, retorne-se aos autos a esta assessoria para manifestação no que diz 
respeito à formalização do edital e da minuta do contrato futuro a ser celebrado com a 
Administração. 
 

É o parecer. 
 
Departamento Jurídico, 20 de agosto de 2018. 
 

 
 

ALINE MARINI TARDIVO 
OAB/SP 361.996 
Assessora Jurídica 

 

 
 

 



Comunicação Interna 
 

 

Exma. Senhora Prefeita Municipal de Tabapuã 

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO  

 

 

Atendendo determinação de Vossa Excelência nesta data, informo-lhe 
que a Prefeitura Municipal de Tabapuã dispõe de Pregoeiro e Membros da Equipe 
de Apoio, atualmente designados conforme Portaria nº 095/2018, de 19 de março de 
2018, a qual se encontra anexa ao presente processo. 

 
 
 
É o que tenho a informar. 

 

Secretaria Administrativa, 21 de agosto de 2018. 

 

 

NILTON MEIRELI 
Diretor Administrativo  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
 

Atendendo à determinação constante do processo supra, informo, para fins de 

abertura de processo licitatório, objetivando a “aquisição de equipamentos – materiais 

permanentes – destinados ao Centro de Reabilitação Integrado e Unidade Básica de Saúde 

para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com recursos oriundos da 

União, respectivamente através das Propostas nº 45128816000/1140-01 e nº 

11855.355000/1150-02, celebrado entre o Município de Tabapuã e o Ministério da Saúde 

por intermédio do Fundo Nacional de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo 

I”, conforme especificações constantes do Anexo, que existem recursos orçamentários 

consignados no orçamento vigente a seguir descritos:  

Órgão: 02.11-Fundo Municipal de Saúde – Programa: 10.302.0013.2047 – 

Assistência Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Categoria Econômica da 

Despesa: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente - Ficha 291 - FONTE DOS 

RECURSOS: 05 - Transferências de Convênios Federais, Propostas nº. 4518816000/1140-01 e 

11855.355000/1150-02, celebrado entre o Município de Tabapuã e o Ministério da Saúde, 

por intermédio do Fundo Nacional de Saúde. 

 

            Setor de Contabilidade, 21 de agosto de 2018. 

 

 

CRISTIANI AP. BOSSOLANI SILVÉRIO 
Técnico em Contabilidade 

CRC 1SP 223.171/O-8 
 

 
 

 

 

 
 
 
 



DESPACHO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO 
 

Processo de Licitação nº 069/2018 - Modalidade Pregão nº 035/2018 
 

 
À 
ASSESSORA JURÍDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ-SP 
Dra. ALINE MARINI TARDIVO  
 
Assunto: “Documentos para análise”  

 
É o presente, para encaminhar a esta Assessoria Jurídica, para análise e 

parecer, os seguintes documentos: 
 
1.- Minuta do Edital relativo à abertura do Processo de Licitação nº 

069/2018 – Modalidade Pregão nº 035/2018; 
2.- Minuta do Contrato. 
 
Objeto: Aquisição de equipamentos – materiais permanentes – 

destinados ao Centro de Reabilitação Integrado e Unidade Básica de Saúde para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com recursos oriundos 
da União, respectivamente através das Propostas nº 45128816000/1140-01 e nº 
11855.355000/1150-02, celebrado entre o Município de Tabapuã e o Ministério da 
Saúde por intermédio do Fundo Nacional de Saúde, conforme especificações 
constantes do Anexo I do edital. 

 
Prefeitura Municipal de Tabapuã, 22 de agosto de 2018.- 

 
 
 
 

NILTON MEIRELI 
Diretor Administrativo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 PARECER JURÍDICO 

 
Ref.: 
Processo Licitatório nº 069/2018    

 
Excelentíssima Prefeita, 

 
A Diretoria Administrativa encaminhou a este Departamento Jurídico, pedido de 

análise à minuta de edital do Pregão Presencial nº 035/2018. 
 

A análise do edital e minuta do contrato por consultor jurídico é exigência feita 
pelo parágrafo único, do artigo 38 da Lei 8.666/93, com as alterações posteriores pela Lei 
8.883/94. 

 
“Art. 38 – omissis 
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como os dos contratos, 
acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinados e aprovados 
por assessoria jurídica da Administração” 

 
Desse modo, afere-se que o presente processo trata-se de uma licitação na 

modalidade Pregão Presencial, regulada pela Lei Federal nº 8.666/93, 10.520/2002 e Decreto 
Municipal nº 086 de 08 de dezembro de 2006. 

Deve ser salientado que a modalidade definida é aplicável ao objeto do certame 
em questão. 

Ademais, no edital há definição precisa do objeto, com especificações e exigências 
delimitadas, restando atendidos aos requisitos necessários ao enquadramento nos termos da 
legislação pertinente. 

Portanto, analisando a minuta do edital e do contrato, APROVO-AS sem 
ressalva, por entender que estão em conformidade às normas aplicáveis à espécie. 

 Destaca-se que a modalidade, como bem consignou a Comissão de Licitações 
assegura o incremento da competitividade e ampliação das oportunidades de participação por 
parte dos licitantes, gerando economia ao erário público. 
 

É o parecer.  
 
Departamento Jurídico, 23 de agosto de 2018. 

 
 

 
ALINE MARINI TARDIVO 

OAB/SP 361.996 
Assessora Jurídica 

 
 
 



PROCESSO DE LICITAÇÃO  N.º 069/2018 
MODALIDADE: PREGÃO Nº. 035/2018 TIPO: MENOR UNITÁRIO 
Data de Abertura: 24/08/2018 Data de Encerramento: 11/09/2018 

 
 
 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 
 

 
Encontra-se aberta nesta Prefeitura Municipal de Tabapuã, Comarca de 

Tabapuã, Estado de São Paulo, a LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 035/2018– 
PROCESSO Nº 069/2018, que trata da Aquisição de equipamentos – materiais permanentes 
– destinados ao Centro de Reabilitação Integrado e Unidade Básica de Saúde para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com recursos oriundos da União, 
respectivamente através das Propostas nº. 45128816000/1140-01 e 11855.355000/1150-02, 
celebrado entre o Município de Tabapuã e o Ministério da Saúde por intermédio do Fundo 
Nacional de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I do presente edital. 

 
A entrega dos envelopes e a realização da Sessão Pública do Pregão será 

no dia 11 de setembro de 2018, às 09:30 horas. 
 
Edital na íntegra estará à disposição dos interessados no Setor de 

Licitação no endereço acima especificado. 

O presente AVISO é Publicado por afixação para os fins do Parágrafo 3º, 
do artigo 22 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores, 
nesta data. 

Prefeitura Municipal de Tabapuã, 24 de agosto de 2018. 

 
MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO 

Prefeita Municipal 
 

 

Publicado por afixação no Quadro de Avisos desta Prefeitura Municipal, no período de 
24/08/2018 a 11/09/2018.- 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

DECLARO, para os devidos fins, que a publicação do Aviso de Abertura 
de Licitação referente à Modalidade Pregão nº 034/2018, foi feita por afixação no 
Quadro de Avisos desta Prefeitura Municipal de Tabapuã, no período de 24 de 
agosto a 11 de setembro de 2018. 

 
Por ser expressão da verdade, assinamos e damos fé. 
 
Prefeitura Municipal de Tabapuã, 11 de setembro de 2018. 

 
 
 
 

NILTON MEIRELI 
Diretor Administrativo  

 


