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PARECER JURÍDICO Nº 142/2020 

DE LAVRA: ASSESSORIA JURÍDICA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 175/2020 

 

Assunto: Processo Licitatório. Pregão Eletrônico. 

Exame prévio do Edital de Licitação e anexos. 

1. DO BREVE RELATÓRIO DO PROCESSO 

Trata-se de pedido para análise e manifestação referente a minuta do edital e anexos do 

pregão eletrônico elaborado pela CPL, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL PARA 

ENFRENTAMENTO AO AEDES AEGYPTI E SEUS AGRAVOS NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL 

DO PARÁ, RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO FUNASA Nº CV 859834/2017, para atender a 

demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Izabel do Pará, conforme quantidade e 

especificações constantes no Termo de Referência.  

Constam nos autos, motivação para contratação; termo de referência; Pesquisa 

mercadológica e quadro comparativo de preços, declaração de adequação orçamentária; termo de 

autorização de despesa; Proposta 086602/2017-Fundação Nacional de Saúde; autuação da CPL e 

por fim despacho requerendo análise e manifestação do edital e seus anexos.  

É o breve relatório. 

2. ANÁLISE JURÍDICA 

Primeiramente, cumpre esclarecer que compete a essa Assessoria Jurídica, única e 

exclusivamente, prestar assessoria, sendo este parecer meramente opinativo, sob o prisma 

estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos a conveniência e 

oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera discricionária do 

administrador público competente, tampouco examinar questões de natureza eminentemente 

técnica, administrativa ou financeira.  

Assim, a análise do presente parecer é restrita aos paramentos determinados pela Lei nº 

8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019 e demais alterações posteriores.  

No que tange ao cumprimento do disposto no artigo 38º, da Lei n° 8.666/93 e possível 

concluir que todas as formalidades foram respeitadas. Pois, o procedimento licitatório foi iniciado 

com a abertura de processo administrativo, autuado, protocolado, assinado e numerado.  

Denota-se a manifestação do setor financeiro comprovando a existência de dotação 

orçamentária própria para a despesa. 
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 No tocante à modalidade licitatória, esta Assessoria Jurídica, com base nos ditames da Lei 

8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019, entendemos ser adequada ao objeto em 

que a Administração Pública pretende contratar. 

2.1-DO PREGÃO ELETRÔNICO 

O pregão consiste em modalidade de licitação instituída pela Lei nº 10.520/2002 e 

regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, para a aquisição de bens e serviços comuns no 

âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  

Nos termos do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10.520/2002, são considerados bens e 

serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

Da mesma forma, o Decreto nº10.024/2019 em seu Art. 1º, assim preceitua:  

Art. 1º Este Decreto regulamenta a licitação, na modalidade 
de pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a 
contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns 
de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, 
no âmbito da administração pública federal. (Negritamos) 

A escolha da modalidade “pregão eletrônico” deu-se, a princípio, considerando que o 

objeto a ser licitado que, de fato, se enquadra no conceito de “bens e serviços comuns” a que se 

refere o art. 1º, parágrafo único, da Lei nº. 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019, assim, o 

mesmo se mostra aconselhável em função das vantagens que esse sistema vem trazendo para o 

Setor Público, com a redução dos preços praticados, a simplificação dos procedimentos e a maior 

celeridade dos certames. 

Desta feita, verifico ser hipótese em se utilizar o pregão para o referido objeto. 

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. 

Desta feita, visualizo preenchimento da legalidade necessária, passo à conclusão. 

3. CONCLUSÃO 

Por todo o exposto, esta Assessoria Jurídica acusa estarem preenchidos os requisitos legais 

na minuta do instrumento convocatório e anexos, nos termos exigidos pela Lei 8.666/93; 

10.520/02 e Decreto nº 10.024/2019.  

 
É este o parecer. S.M.J. 
Santa Izabel do Pará, 24 de abril de 2020. 

 
 
 

MARCELO DA ROCHA PIRES 
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