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PARECER 

 

 Tratam-se dos autos do processo licitatório na modalidade 

Pregão que tramita sob o 001/2021-SEMUSA que tem por objeto 

Aquisição de equipamento e material permanente que será destinado 

para as unidades Básica de Saúde, conforme proposta do ministério 

da saúde n° 11674.805000/1200-04. 

 

 O processo se originou a partir de Ofício do Secretário de 

Saúde, feita pesquisa de mercado para a fim de obter cotação, 

certificada dotação orçamentária, redigido a minuta do edital, 

encaminha-se por fim para esta Assessoria para análise e parecer 

acerca do instrumento convocatório. 

 

 É o breve relatório, passemos à análise de direito. 

 

1 – DO DIREITO 

 

Preliminarmente, considera-se conveniente a consignação de 

que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os 

elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo 

administrativo em epígrafe. Ressalte-se que incumbe, a este órgão, 

prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe 

competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos 

praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente 

técnico-administrativa. 

 

Consta no preâmbulo da Minuta do edital, que o processo 

licitatório para registro de preço será na modalidade pregão, na 

forma eletrônica, tipo “MENOR PPREÇO POR ITEM”, modo de disputa 

Aberto. 

 

 Ademais, vale destacar, que a Minuta do Edital, contemplou 

as observações constantes do art. 9º do Decreto nº 7.892/13.  
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Conforme se depreende dos autos do processo, percebe-se que 

encontram-se presentes as exigências constantes do art. 3º da Lei 

10.520/02, in verbis: 

 

Art. 3º A fase preparatória do pregão 

observará o seguinte: 

 

I - a autoridade competente 

justificará a necessidade de contratação e 

definirá o objeto do certame, as exigências 

de habilitação, os critérios de aceitação 

das propostas, as sanções por inadimplemento 

e as cláusulas do contrato, inclusive com 

fixação dos prazos para fornecimento;  

II - a definição do objeto deverá ser 

precisa, suficiente e clara, vedadas 

especificações que, por excessivas, 

irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 

competição;  

III - dos autos do procedimento 

constarão a justificativa das definições 

referidas no inciso I deste artigo e os 

indispensáveis elementos técnicos sobre os 

quais estiverem apoiados, bem como o 

orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade 

promotora da licitação, dos bens ou serviços 

a serem licitados; e  

IV - a autoridade competente 

designará, dentre os servidores do órgão ou 

entidade promotora da licitação, o pregoeiro 

e respectiva equipe de apoio, cuja 

atribuição inclui, dentre outras, o 

recebimento das propostas e lances, a 

análise de sua aceitabilidade e sua 
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classificação, bem como a habilitação e a 

adjudicação do objeto do certame ao 

licitante vencedor. 

 

 Deste feito, conforme se examinou a fase preparatória do 

processo licitatório alhures, atendeu aos dispositivos legais, 

visto que, se encontra presentes as justificativas quanto à 

necessidade da contratação, definição do objeto, exigências de 

habilitação, critérios de aceitação da proposta, sanções e 

cláusulas do contrato.  

 

Ademais, o termo de Referência anexo definiu o objeto a ser 

contrato, de forma precisa, suficiente e clara, conforme dispõe o 

art. 3º, inciso XI, alínea “a” no item 1, do Decreto 10.024/2019.  

 

Tais regras, decorrem do artigo 37, inciso XXI da 

Constituição Federal no qual determina que as obras, serviços, 

compras e alienações da Administração Pública serão precedidas de 

licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, ressalvados os casos especificados na legislação.  

 

Deste feito, considerando o artigo acima mencionado, a 

licitação configura como um procedimento administrativo mediante 

o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais 

vantajosa, caracterizando-se como ato administrativo formal, 

praticado pelo Gestor Público, devendo ser processado em estrita 

conformidade com os princípios estabelecidos na Constituição 

Federal na legislação infraconstitucional, visando assim, a 

igualdade de condições aos concorrentes.  

 

No que se refere à modalidade licitatória ora em análise, a 

Lei 10.520/2002 dispõem que pregão é a modalidade de licitação 

destinada à aquisição de bens e serviços comuns, sendo estes 

considerados, para os fins e efeitos desta Lei, como aqueles cujos 
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padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 

mercado.  

 

Observou-se que restaram parcialmente atendidos os 

pressupostos trazidos pela norma constante do Art.8º da Decreto 

n° 10.024/19, que regulamenta a fase preparatória desta modalidade 

de licitação, na forma eletrônica, in verbis: 

 

“Art. 8º O processo relativo ao pregão, 

na forma eletrônica, será instruído com os 

seguintes documentos, no mínimo: 

I - estudo técnico preliminar, quando 

necessário;  

II - termo de referência;  

III - planilha estimativa de despesa;  

IV - previsão dos recursos 

orçamentários necessários, com a indicação 

das rubricas, exceto na hipótese de pregão 

para registro de preços;  

V - autorização de abertura da 

licitação;  

VI - designação do pregoeiro e da 

equipe de apoio;  

VII - edital e respectivos anexos;  

VIII - minuta do termo do contrato, ou 

instrumento equivalente, ou minuta da ata de 

registro de preços, conforme o caso;  

[...]” 

 

 Desta maneira, a modalidade escolhida enquadra-se 

perfeitamente, visto tratar-se de aquisição de bens, cujos padrões 

de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo 

edital, por meio de especificações usuais no mercado, nos termos 
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do que dispõe o parágrafo único do Art. 1º da lei que trata da 

licitação na modalidade pregão.  

 

No que tange ao valor da contratação, o pregão pode ser 

aplicado a qualquer valor estimado de contratação, de forma que 

constitui alternativa a todas as modalidades. 

 

  

3 - CONCLUSÃO 

 

Com relação à minuta do Edital e seus anexos trazidos à 

colação para análise, elas estão de acordo com os dispositivos 

legais pertinentes, em especial o disposto na Lei nº 10.520, 

Decretos nº 7.174/2010, nº 7.892/2013, e aplicando-se 

subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 1993, no que couber, razão 

pela qual, somos pela inexistência de óbice legal no presente 

certame licitatório. 

 

Face ao exposto, somos pela inexistência de óbice legal no 

prosseguimento do Pregão. 

 

É o parecer que submeto à consideração superior. 

   

Curuçá-PA, 26 de janeiro de 2021. 

 

LUIZ GUILHERME JORGE DE NAZARETH 

Assessor Jurídico 
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