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1. RELATÓRIO 

 

1.1. Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade Pregão 

Presencial, com vistas à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço 

de internet banda larga, link dedicado, via fibra óptica com instalação inclusa para 

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA 

1.2. Os autos estão instruídos com os documentos exigidos pela 

legislação, no que importa à presente análise: 

 

a) Memorando 001/2020, informando o vencimento do contrato vigente 

para a prestação de serviços objeto do presente processo, indicando as 

necessidades da SEMSA (fls. 002/003); 

b) Memorando 001/2020-SEMSA, acatando o Memorando 001/2020, e, 

autorizando a cotação de preços (fls. 004); 

c) Cotações de preços, (fls. 005/030), e Certidão de realização de pesquisa 

de preços (fls. 031); 

d) Mapa de apuração (fls. 032/035); 

e) Declaração de disponibilidade financeira (fls. 036); 

f) Termo de referência (fls. 037); 

g) Manifestação técnica justificando a necessidade da contratação (fls. 

044/045); 

h) Autorização da autoridade competente para a abertura da licitação (fls. 

046); 

i) Memorando 024/2020 – Coordenação de Planejamento, encaminhando o 

processo para a Comissão de Revisão (fls. 47); 
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j) Observações da Comissão de Revisão (fls. 048) 

k) Certidão indicando que foram observadas as observações da Comissão 

de Revisão (fls. 050); 

l) Parecer da Comissão de Revisão indicando que o processo licitatório 

encontra-se revestido das formalidades legais (fls. 051/052); 

m) Memorando 031/2020-SEMSA, solicitando ao Setor de licitação a 

abertura do presente processo licitatório (fls. 053); 

n) Termo de autuação (fls. 054); 

o) Designação de pregoeiro e equipe de apoio (fls. 56); 

p) Minuta do Edital e Anexos (fls. 57/82); 

 

1.3. Na sequência, o processo foi remetido a esta Assessoria Jurídica, 

para a análise prévia dos aspectos jurídicos da minuta de edital elaborada, prescrita no art. 

38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.  Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir a 

Prefeitura Municipal de Belterra/Secretaria Municipal de Saúde, no controle interno da 

legalidade dos atos administrativos praticados na fase preparatória da licitação. 

 

  2. ANÁLISE JURÍDICA  

 

2.1. DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA 

 

2.1.1. 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. Assim, temos o parágrafo único do art. 1º do referido 

diploma legal, que considera bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho 

e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 

usuais no mercado. 

 

2.2. DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A REALIZAÇÃO DO PREGÃ0 

 

2.2.1. O pregão é regido pela Lei nº 10.520/2002, o Decreto nº 

3.555/2000, e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. 
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2.2.2. Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação 

foram estabelecidos no art. 3º da Lei nº 10.520/2002, sendo certo que foram rigorosamente 

observados nos autos, conforme acima fica claro com a indicação dos documentos 

indispensáveis para a realização do certame, conforme descritos no Item 1.2. 

2.2.3. Inclusive, o presente processo licitatório passou pelo crivo da 

Comissão de Revisão, conforme exposto em seu parecer final acostado as fls. 051/052, 

onde se pode constatar que foi constatado que o presente processo licitatório encontra-se 

revestido das formalidades legais. 

2.2.4. Desta forma, as fases preparatórias estão dentro do exigido pela 

legislação que rege a matéria, inclusive o Edital e seus anexos. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

3.1. Diante do exposto, somos de PARECER FAVORÁVEL a 

aprovação e continuidade do presente processo licitatório. 

3.3. Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às 

questões jurídicas observadas na instrução processual e no Edital, com seus anexos, nos 

termos do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93.  

3.4. Destarte, não se incluem no âmbito de análise da Assessoria Jurídica 

os elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou 

orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridades 

competentes da Prefeitura Municipal de Belterra. 

É o Parecer. 

À consideração superior.  

 

Belterra (PA), 11 de fevereiro de 2020. 

 

Assessoria Jurídica 
 

 
__________________________ 
Hiroito Tabajara L. de Castro 

Advogado OAB/PA 17.129 
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