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PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 6/2021 - ´PREGÃO ELETRÔNICO n° 5/2021/FMS 

INTERESSADO: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

ASSUNTO: MINUTA DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE 

PREÇOS DO TIPO MENOR PREÇO  

 

 
 
 
 
 

 
PARECER JURÍDICO N°  17/2021 

 

Trata-se de procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico do 

tipo menor preço por item, com o objetivo de registrar preço visando futura e eventual 

aquisição de recarga de oxigênio medicinal com fornecimento de cilindro em comodato 

nos tamanhos 1 m³, 3,5 m³ e 10 m³ e ar medicinal 10 m³ para suprir as necessidades do 

Fundo Municipal de Saúde – FMS. 

Pois bem. O sistema de registro de preços está previsto na Lei 8.666/93, em 

seu artigo 15, II, e regulamentado pelo Decreto n° 7.892/13, no âmbito da 

Administração Pública Federal, o que se pode utilizar como parâmetro. 

Cumpre-se destacar também que o Decreto n° 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. 

Nessa perspectiva, 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 
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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. 

[...] 

 

De análise dos autos, verificam-se que constam: as requisições de compra 

devidamente subscritas; termo de referência com a justificativa da necessidade de 

contratação, onde a autoridade solicitante apresenta os motivos para a aquisição dos 

referidos objetos informados; relatório de cotação de preços demonstrando o preço 

médio dos objetos requeridos; além da autorização para a abertura, subscrita pela Exma. 

Secretária Municipal de Saúde e designação do pregoeiro e sua equipe de apoio. 

Em relação à reserva de dotação orçamentária, a minuta do edital expõe que 

será exigida na formalização do contrato ou instrumento hábil, o que se entende que seja 

possível, tendo em vista a ressalva do art. 7º, §2º, da Lei Federal n° 7.892/2013 e 

entendimento das cortes de contas pátrias1.  

 
1 RECURSO ORDINÁRIO. PREFEITURA MUNICIPAL. CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE 

NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO A DECISÃO QUE ALCANÇOU MEMBRO DA CPL NÃO 

CITADO NOS AUTOS DE ORIGEM. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. MÉRITO. NÃO 

OBRIGATORIEDADE DE PREVISÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EDITAL DE 

REGISTRO DE PREÇOS. REVISÃO PARCIAL DA DECISÃO. [...] 2. Na licitação para registro de 
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Além disso, examinada a minuta do edital e seus anexos, entende-se que não 

revelaram a necessidade alterações e/ou modificações, pois apresentam os requisitos 

formais exigidos pela lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei n° 8.666/1993. 

Diante do exposto, com base na fundamentação acima destacada, conclui-se 

que o parecer opinativo desta Procuradoria Jurídica é no sentido de que não há óbice no 

regular desenvolvimento do referido Processo Licitatório. 

Para melhor segurança, requer ampla publicidade dos atos praticados no 

certame em apreço. 

Por fim, destaca-se que o presente parecer jurídico é meramente opinativo, 

sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à 

conveniência e oportunidade dos atos administrativos reservado ao poder discricionário 

do gestor competente. 

É o entendimento, salvo melhor juízo. 

Santana do Araguaia - PA, 24 de fevereiro de 2021 

 

 

 

 

DIOGO NICOLAU RIBEIRO COIMBRA 

Procurador Jurídico do Município de Santana do Araguaia - PA 

Matrícula n° 813.592 

OAB-TO n° 8.4602 

 
preços, não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a 

formalização do contrato ou outro instrumento hábil. Tribunal Pleno 23ª Sessão Ordinária – 

22/08/2018 (TCE-MG - RO: 1007760, Relator: CONS. WANDERLEY ÁVILA, Data de Julgamento: 

22/08/2018, Data de Publicação: 19/12/2018) 

 
2 Em processo de inscrição suplementar para a OAB-PA. 
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