
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO 

ASSESSORIA JURÍDICA  

 
PARECER JURÍDICO Nº 29/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2018 

 

De Lavra: Assessoria Jurídica / Licitações e Contratos 

Processo nº 1876/2017 

Assunto: MINUTA DE EDITAL E ANEXOS 

 

OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL. AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE 

SAÚDE – ACS. 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se de processo administrativo com o objetivo de 

adquirir equipamentos para agentes comunitários de saúde – 

ACS (balança, fita métrica e bicicleta em aço). 

O processo veio instruído com os seguintes documentos: 

1. Ofício de solicitação (SMS 1018/2017); 

2. Termo de referência I e II (02.05.17) 

3. Cotação de Preços e mapa comparativo (24.11.17); 

4. Dotação orçamentária (15.12.17); 

5. Ato de autorização de despesa (15.12.17) 

8. Autuação do Processo pela CPL; (19.01.18), com a 

portaria de designação dos membros da CPL; 

9. Despacho a esta Assessoria Jurídica; (19.01.18). 

10. É o relatório. 

 

2. ANÁLISE JURÍDICA 

 No que tange à minuta contratual, recomenda-se a 

exclusão da cláusula III, tendo em vista se tratar de Pregão 

Presencial sem a utilização do Sistema de Registro de Preço. 

 Nos demais requisitos, a priori, não se visualiza 

qualquer ilegalidade insanável, principalmente, no tocante 

à modalidade licitatória selecionada, isto é, o pregão 

presencial. 
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Isso porque o pregão consiste em modalidade de 

licitação instituída pela Lei nº 10.520/2002, 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 do referido 

diploma legal1, 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.  

Desta feita, verifico ser hipótese em se utilizar o 

pregão para o referido objeto. 

Verificando os requisitos a serem observados na fase 

preparatória da licitação foram estabelecidos no art. 3º da 

Lei nº 10.520/2002, que assim dispõe: 

 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 

                                                           

1  Art. 1º da Lei nº 10.520/2002: “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.” 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO 

ASSESSORIA JURÍDICA  

 
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, bem como 

a habilitação e a adjudicação do objeto do 

certame ao licitante vencedor. 

 

 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. 

 Feitas as considerações iniciais e análise de estilo, 

passo à conclusão. 

 

3. CONCLUSÃO 

À vista do texto legal acima transcrito, e considerando 

a proposta apresentada, esta Assessoria Jurídica, com 

relação à minuta do Edital de Pregão Presencial e seus Anexos 

é no sentido favorável a continuação do certame, desde que 

retificada a cláusula III na minuta contratual. 

É o parecer, s.m.j.  

 

Santa Izabel do Pará - PA, 22 de Janeiro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO GERALDO MATOS SANTOS 

Assessor Jurídico Municipal – PMISIP 

OAB/PA 23.276 
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