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PARECER JURÍDICO 

 
 
 Referente ao assunto: licitação – Pregão 

Eletrônico. 

Base Legal: Lei Federal N.º 10.520/2002 e 
8.666/93 e Decreto Federal nº 10.024/2019. 

 
 
CONSULTA 

 
Trata-se de questão solicitada pela Sra. Pregoeira, que pede parecer quanto 

a minuta de edital e minuta de contrato do Pregão Eletrônico Nº: 013/2020. 
 

SITUAÇÃO DE FATO  
 
                  A Secretaria Municipal de Saúde de Altamira – FMSA solicita a contratação de 

pessoa jurídica do ramo pertinente, para fornecimento de Medicamentos e Material 
Técnico Hospitalar, destinado a manutenção do Hospital Geral de Altamira São 

Rafael, Programa Farmácia Básica, Unidades Básicas de Saúde, UPA – Unidade 
de Pronto Atendimento, SAMU e demais ações desta Secretaria - FMS, conforme 

Pedido de Bens e Serviços – PBS nº 016, de 29/09/2020, às fls. 016/027. 

 
                   Junta – se aos autos a planilha de custos no valor de R$ 6.059.490,30 
(Seis Milhões Cinquenta e Nove Mil Quatrocentos e Noventa Reais e Trinta 

Centavos), às fls. 069/082. 
 

Após o Setor de Contabilidade do FMSA certificar a disponibilidade 
orçamentária, à fl. 084, encaminhou os autos ao Sra. Pregoeira para fins de realizar a 

licitação adequada à seleção dos futuros contratados, que fez juntar aos autos minuta de 
Edital de Pregão Eletrônico Nº: 013/2020.  

 

Assim em atendimento ao parágrafo único do art. 38 da Lei Federal nº: 
8.666/93, essa consultoria jurídica passa a examinar. 

 
Fundamentação Legal 

. Modalidade adotada: Pregão Eletrônico 

O nosso ordenamento jurídico possui duas leis e decretos que integram o rol 
de normas gerais sobre procedimentos licitatórios, quais seja a Lei nº 10.520/2002, Lei nº 

8.666/93 e Decreto Federal nº 10.024/2019. 

Sobre a modalidade Pregão, disciplinada pela Lei nº 10.520/2002, informa o 

objeto no art. 1º, assim descrito: 
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“Art. 1º. Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a 
licitação na modalidade pregão, que será regida por essa Lei. 

“Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para fins e 

efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de por meio de 

especificações usuais no mercado.” 

A eleição da modalidade licitatória pregão eletrônico depende de ter como 
objeto, serviço comum no mercado, ou seja, aquele que pode ser disponibilizado por 

vários fornecedores no local. 

 

Considerando que o desejo do Poder Público objetiva a contratação de pessoa 
jurídica para fornecimento de Medicamentos e Material Técnico Hospitalar, destinados à 
manutenção do Hospital Geral de Altamira São Rafael, Programa Farmácia Básica, 

Unidades Básicas de Saúde, UPA – Unidade de Pronto Atendimento, SAMU e demais ações 
desta Secretaria - FMS, nos faz afirmar que a modalidade eleita está correta, visto que 

esta modalidade vai conferir celeridade, resguardar a ampla competitividade, isonomia e a 
redução de despesas burocráticas atinentes aos demais procedimentos licitatórios, tendo 

em vista a celeridade processual. 
 
- Da análise: da Minuta do Edital e Minuta do Contrato 

 
Nos termos do parágrafo único do artigo 38 da Lei Federal N.º: 8.666/93 deve 

o Jurídico analisar a minuta do edital e do Contrato sob o aspecto da legalidade, ou 
seja, se atendidos as exigências legais fixadas nas diversas leis que disciplinam a matéria. 

 
Assim as licitações na modalidade de pregão são regulamentadas pela Lei 

Federal 10.520/2002, os editais precisamente no inciso III, do artigo 4º, vejamos: 

 
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 e propostas, sanções por inadimplemento; 
 

.................................. 
 

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 

interessados e observará as seguintes regras;  
 

.................................... 

 
III – do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso 

I do art. 3º, as normas que disciplinarem o procedimento e a minuta do 
contrato, quando for o caso. 
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É imprescindível, na fase interna ou preparatória do processo licitatório, a 
minuta do edital e do contrato. Nesse sentido deverá ser considerado todos os atos 
atinentes ao início do processo e elaboração das minutas, sendo respeitados a 

necessidade e conveniência da contratação; se os pressupostos legais para a contratação 
estão presentes (desde a solicitação, autorização até a disponibilidade orçamentária); se 

há prática de atos antecedentes imprescindíveis à licitação, tais como quantificação da 
necessidade administrativa, pesquisa de preços, estimativa da contratação); definição do 

objeto de forma clara, concisa e objetiva; definição da modalidade a ser adotada; termo 
de referência e critério de julgamento. 

Analisando os autos, foi constatado o atendimento dos requisitos exigidos pela 

norma pertinente, onde o Termo de Referência incluso no processo tem indicação do 
objeto de forma precisa, há critério de aceitação do objeto e prazos, a justificativa para a 

“aquisição de medicamentos e material técnico hospitalar”. 
 

Ademais, a minuta do edital referente a licitação nº 013/2020 e seus anexos, 
assim como minuta do contrato, é parte do processo em análise, estando contemplada a 
habilitação, sanções, prazos e local de entrega, e por fim existe comprovação da 

designação da Pregoeira e de sua equipe de apoio, portanto, verifica-se que ambos 
atendem os requisitos exigidos pela Lei nº 8.666/93 e demais regramentos legais 

aplicáveis ao caso sob análise. 
 

 
CONCLUSÃO 

 

Por todo exposto, considerando os fundamentos legais disciplinados pela Lei 
nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e demais normas legais aplicáveis ao caso, concluímos que 

o Edital referente ao Pregão Eletrônico N.º: 013/2020, bem como a minuta do contrato, 
atendem todos os requisitos legais, pelo que esta Assessoria Jurídica se manifesta 

pelo regular prosseguimento do feito. 
 

 

 
Este é o parecer. 

 
S. M. J. 

 
 

Altamira/PA, 04 de novembro de 2020. 
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