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PARECER JURÍDICO Nº 003/2021-PROGER/SESMA 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021-CPL/FMS/SESMA 

ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E 

MATERIAL HOSPITALAR.  

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

LICITAÇÕES. PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR. ANÁLISE 

DA MINUTA DO EDITAL E SEUS ANEXOS. 

POSSIBILIDADE LEGAL. 

 

I - DA FINALIDADE E ABRANGÊNCIA DO PARECER 

Inicialmente, cumpre destacar que a presente manifestação jurídica tem 

o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle interno da legalidade 

administrativa dos atos a serem praticados.  

Nossa função é justamente, única e exclusivamente, prestar consultoria 

nos autos referente aos seus aspectos jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de 

natureza técnica, sendo este parecer meramente OPINATIVO, sob o prisma 

estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à 

conveniência e oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão 

reservados à esfera discricionária do administrador público legalmente 

competente, portanto, partiremos da premissa de que a autoridade competente 

se minuciou dos conhecimentos específicos imprescindíveis para adequação às 

necessidades da Administração, observando os requisitos legalmente impostos. 
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Antes de se adentrar ao mérito do presente parecer é de ser verificado 

que a condução da análise técnico jurídica é vinculada a atividade prevista 

legalmente da função da advocacia, em especial conforme disposto na Lei 

Federal n. 8.906/94, que estabelece o Estatuto da Advocacia e da OAB.  

Nesta forma, para confecção do presente instrumento, é necessário 

observar a isenção do profissional e o seu caráter opinativo (Art. 2º, § 3º da Lei 

referida), corroborado este entendimento pela liberdade administrativa do 

responsável/gestor, já que este poderá ou não seguir a opinião técnica segundo 

sua conveniência e finalidade.  

Reitera-se a liberdade de opinião do profissional, conforme o 

entendimento jurisprudencial que segue, assim como a desvinculação do 

profissional à opinião, cabendo ao gestor sua vinculação ou não, conforme sua 

conveniência.  

O presente parecer, por essência, é um instrumento de opinião não 

passível de vinculação à decisão da administração pública, conforme dispõe a 

jurisprudência:  

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADVOGADO 

PARECERISTA. SUPOSTO CRIME EM PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO. ART. 89, CAPUT, DA LEI 8.666/93. PLEITO DE 

TRANCAMENTO DA AÇÃOPENAL. CABIMENTO. 

INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DOLO NA CONDUTA DO 

CAUSÍDICO. ORDEM QUE DEVE SER CONCEDIDA. 1. Não se 

pode deixar de considerar que sendo o ato do parecerista um 

ato opinativo, a manifestação jurídica não se constitui como ato 

administrativo em si, podendo apenas ser usada como elemento 

de fundamentação de um ato administrativo posteriormente 

praticado. 2. Precedente: STF –MS24.631-6 - DISTRITO 

FEDERAL - Relator (a): Min. Joaquim Barbosa - Julgamento: 

09/08/2007 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: DJ 

01-02-2008.O objeto do presente parecer encerra o exame dos 

atos realizados no procedimento interno de apuração do 

presente procedimento para devida análise quanto aos eventos 

ocorridos. Assim, excluindo-se os elementos técnicos e 

econômicos que embasaram o procedimento, é realizada a 

presente análise sobre os elementos ou requisitos estritamente 
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jurídicos dos autos. Neste sentido cabe a ressalva técnica que 

ao gestor público é livre a condução da Administração Pública, 

subordinando-se, contudo, às vertentes das normas de 

regência, em especial, os Princípios Constitucionais do Direito 

Administrativo. Sem desclassificar a presente peça como 

opinião técnica quanto à regularidade legal do procedimento, 

desvinculadas das finalidades que os justificam e tendo por base 

o próprio procedimento, incluso as declarações, autorizações, 

determinações e demais atos nele presentes. Cabendo ao 

gestor proceder aos demais atos conforme sua conveniência.  

Finalmente, é nosso dever salientar que o parecer jurídico é feito sem 

caráter vinculativo à administração pública, mas em prol da segurança da própria 

autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de 

discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais 

considerações. 

II - DO PROCESSO 

Os autos chegaram a Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de 

Saúde de Altamira para análise e emissão de parecer em atendimento ao 

Processo Administrativo sobre a regularidade dos atos praticados para a 

realização do Pregão Eletrônico, em decorrência da aquisição de equipamentos 

e materiais hospitalares para atenção especializada em saúde, com intuito de 

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Altamira/PA.  

Desta feita, os autos processuais vieram munidos dos seguintes 

documentos: 

1. Solicitação do Setor Demandante com as devidas considerações e 

justificativa;  

2. Termo de Referência;  

3. Pesquisa de mercado e cotações de preços;  

4. Mapa Comparativo de Preços;  

5. Termo de Abertura e Autuação;  

6. Autorização da Secretária Municipal de Saúde e Minuta do Edital  
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7. E ademais anexos.  

Dito isso, passa-se a análise do processo. 

É o breve relatório. Passo a opinar. 

 

III - DAS CONSIDERAÇÕES 

Prefacialmente, é preciso lembrar que esta manifestação toma por base, 

exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do 

processo administrativo em epígrafe.  

Conforme dispõe o artigo 38, parágrafo único da Lei n.º 8.666/93, incumbe 

a essa assessoria prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe 

competindo adentrar na análise da conveniência e oportunidade dos atos 

praticados no âmbito da administração, nem analisar aspectos de natureza 

eminentemente técnica ou administrativa, senão vejamos: 

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura 

de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e 

numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta 

de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão 

juntados oportunamente: (...)  

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as 

dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser 

previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da 

Administração. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994). 

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente 

processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas 

características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido 

regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em 

parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público. 

Cumpre-se destacar que o Decreto nº 10.024/19 veio regulamentar o 

pregão, na forma eletrônica, que realizar-se-á quando a disputa pelo 

fornecimento de bens ou serviços comuns for feita à distância em sessão pública, 

por meio de sistema que promova a comunicação pela internet.  
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O Pregão Eletrônico visa, basicamente, aumentar a quantidade de 

participantes e baratear o processo licitatório, uma vez que este depende de 

tempo e recursos do orçamento público. Permite, ainda, a ampliação da disputa, 

com a participação de maior número de empresas, de diversos estados, uma vez 

que é dispensável a presença dos licitantes no local.  

Considera-se, também, o Pregão Eletrônico como uma modalidade mais 

ágil e transparente, possibilitando uma negociação eficaz entre os licitantes, 

permitindo, ainda, a simplificação das etapas burocráticas que tornavam 

vagarosa a contratação, tornando o processo final mais eficiente e menos 

custoso para a Administração Pública.  

Os requisitos a serem observados na fase preparatória do pregão 

eletrônico foram estabelecidos no artigo 8º, do referido Decreto, que assim 

dispõe: 

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;  

IX - parecer jurídico; 

No mérito, a contratação poderá ser levada a efeito pela modalidade 

escolhida, ou seja, o Pregão Eletrônico, ao amparo da Lei nº 10.520/02, 

conforme dispositivo abaixo transcrito, haja vista, tratar-se de aquisição de bens 

e serviços comuns, “cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 

mercado”, senão vejamos:  
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Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá 

ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será 

regida por esta Lei.  

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, 

para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões 

de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 

mercado. 

 Analisando-se os autos, verifica-se que a solicitação para a realização do 

certame partiu de autoridade competente, que devidamente delimitou o objeto e 

justificou a necessidade da aquisição de equipamentos e material hospitalar, 

além disso, resta demonstrado a viabilidade para a realização do certame, em 

respeito ao que estabelece o art. 3º, da Lei nº 10.520/02, que assim dispõe: 

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 classificação, 
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bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do 

certame ao licitante vencedor. 

 

IV - DA MINUTA DO EDITAL 

 Quanto a minuta do Edital e seus anexos trazidos para os autos para 

análise foi elaborada com observância dos requisitos legais e está apta a ser 

utilizada à sua formalização. 

No tocante, especificamente quanto à Minuta do Contrato, trazida à 

colação para análise, considera-se que a mesma reúne os elementos essenciais 

exigidos pela legislação, conforme rege o art. 55, da Lei nº. 8.666/93, vejamos: 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que 

estabeleçam:  

I - o objeto e seus elementos característicos;  

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;  

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, 

database e periodicidade do reajustamento de preços, os 

critérios de atualização monetária entre a data do 

adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;  

IV - os prazos de início de etapas de execução, de 

conclusão, de entrega, de observação e de recebimento 

definitivo, conforme o caso; 

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação 

da classificação funcional programática e da categoria 

econômica; VI - as garantias oferecidas para assegurar 

sua plena execução, quando exigidas;  

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as 

penalidades cabíveis e os valores das multas; 

 VIII - os casos de rescisão;  

(...)  
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XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a 

dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante 

vencedor;  

XII - a legislação aplicável à execução do contrato e 

especialmente aos casos omissos;  

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a 

execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

Analisando a minuta in casu constata–se que ela atende a todas as 

exigências fixadas nesta lei. 

 

IV - CONCLUSÃO 

Por todo exposto, com fundamento legal no art. 12 da Lei nº 10.520/2002, 

esta Assessoria Jurídica atesta a regularidade da minuta do Edital do PREGÃO 

ELETRÔNICO.  

Assim, verificamos que o presente procedimento licitatório, até o presente 

ato, encontra-se atendendo as exigências legais impostas no Decreto nº 

10.024/19, na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei nº 

8.666/93.  

Diante do exposto, resguardado o poder discricionário do gestor público 

quanto à oportunidade, conveniência e discricionariedade da prática do ato 

administrativo, manifesta-se pelo prosseguimento do feito.  

E para que haja o regular prosseguimento, RECOMENDA-SE a 

observação dos requisitos de publicidade oficial e transparência pública em 

todos os atos da licitação e contratação.  

No mais, no entender desta Procuradora, o processo não apresenta 

inconsistências que possam gerar prejuízos à administração pública ou que não 

possam ser devidamente sanadas no âmbito interno do órgão municipal, ou seja, 

antes de gerarem seus efeitos jurídicos. 
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É o parecer, que submetemos à superior consideração do Ilustre 

Secretário Municipal de Saúde. Retornem-se, os autos para as medidas 

cabíveis. 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

 

Altamira/PA, 21 de junho de 2021. 

 

 

 

REBECA KAROLINE DOS S. M. OLIVEIRA 

Procuradora Adjunta da Prefeitura Municipal de Altamira/PA  

Matrícula 151636-1 / OAB/MS 25.802 
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