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PARECER JURÍDICO. 

INTERESSADO: Comissão de Licitação. 

OBJETO: Procedimento licitatório, pregão presencial, do tipo menor preço por item, 
registro de preço, futura e eventual aquisição de recarga de gás medicinal (oxigênio), 
visando atender as necessidades da secretaria municipal de saúde de Ipixuna do 
Pará 

ADMINISTRATIVO. PREGÃO PRESENCIAL. 
LICITAÇÃO. RECARGA DE GÁS MEDICINAL 
(OXIGÊNIO), VISANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE IPIXUNA DO PARÁ. 
INTELIGÊNCIA DO 4º, III, DA LEI Nº 
10.520/02 E ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, 
DA LEI Nº 8.666/93. ANÁLISE JURÍDICA 
PRÉVIA. VERIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS. 
POSSIBILIDADE / LEGALIDADE. 

 

1. RELATÓRIO. 

O cerne sub examine trata-se sobre pedido de parecer de minuta de Edital 

licitatório, para Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para o fornecimento de 

oxigênio medicinal, por intermédio do Processo Licitação – Pregão Presencial nº 004/2021-

PP/SRP, no sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Saúde do Município de Ipixuna do Pará. 

É o breve relatório ao qual essa Assessoria passa a opinar. 

2. DOS LIMITES DA ANALISE 

De início, 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 e/ou financeira, salvo hipóteses 

anormais. 



 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

Trav. Cristóvão Colombo S/N – Bairro Centro - CEP 68.637-000 - CNPJ 83.268-011/0001-84 

Fone: (91) 3811-2034 

Ressalto, ainda, que a presente manifestação apresenta natureza 

meramente opinativa e, por tais motivos, as orientações apresentadas não se tornam 

vinculantes para o gestor público, o qual pode, de forma justificada, adotar orientação 

contrária ou diversa daquela emanada por esta Consultoria Jurídica. 

Assim, a análise do presente parecer é restrita aos parâmetros 

determinados pela Lei nº 8.666/93. 

3. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. 

Primeiramente, da análise da minuta do Edital, necessárias direções 

acerca da modalidade escolhida no presente certame, qual seja, o Pregão como modalidade 

de licitação. 

Este procedimento regulamentado pela Lei 10.520/02 destina-se à 

aquisição de bens e serviços comuns. Vejamos a definição dada pela lei ao norte aludida, in 

verbis: 

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. 

Colhem-se as lições do professor Marçal Justen Filho, acerca do assunto 

em comento: 

“Bem ou serviço comum é aquele que se apresenta sob a 
identidade e características padronizadas e que se encontra 
disponível, a qualquer tempo, num mercado próprio” 
(Comentário à legislação do Pregão Comum e Eletrônico, 
p.29). 

Com efeito, podemos definir bens e serviços comuns quando a 

Administração não formula exigências específicas para uma contratação determinada, as se 
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vale de bens e serviços tal como disponíveis no mercado, isto é, a possibilidade de aquisição 

e fornecimento a qualquer tempo, tendo em vista a atividade empresarial estável. 

No presente caso, verifica-se que, a empresa deverá atender a demanda 

Fundo Municipal de Saúde de Ipixuna do Pará, fornecendo os gases descritos no Termo de 

Referência, tais produtos possuem natureza comum no mercado, o que fundamenta a 

escolha da modalidade prevista na minuta do Edital sub examine. 

Quanto ao objeto ora licitado, especificado ao norte devidamente 

identificado na minuta do Edital, restou evidenciada sua necessidade a fim de atender as 

demandas da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, por meio do Fundo Municipal de 

Saúde, notadamente pela manutenção do atendimento e o suporte a vida dos pacientes que 

necessitarem desta terapia, garantindo assim a continuidade dos serviços na 

municipalidade e o bem-estar dos usuários do sistema de saúde municipal. 

Não dessemelhante se mostra a erudição do Egrégio TCE Sul mato-

grossense em situação semelhante, senão vejamos a lavra do julgado, in verbis: 

EMENTA - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 
FORNECIMENTO DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PRESENÇA 
DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS CORRETA REALIZAÇÃO DOS ATOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZAÇÃO CLÁUSULAS 
CONDIÇÕES E REQUISITOS ESSENCIAIS REGULARIDADE. O 
procedimento licitatório desenvolvido de acordo com a legislação 
pertinente, instruído com os documentos exigidos, é declarado regular; 
assim como a formalização da ata de registro de preços dele decorrente 
cujas cláusulas contêm as condições e os requisitos essenciais à sua 
correta utilização, devidamente publicado o seu extrato na imprensa 
oficial. ACÓRDÃO: Vista, relatada e discutida a matéria dos autos, na 25ª 
Sessão Ordinária Virtual da Segunda Câmara, realizada de 14a 17 de 
setembro de 2020, ACORDAM os Senhores Conselheiros, por 
unanimidade, nos termos do voto do Relator, em declarara 
regularidade do procedimento licitatório Pregão Presencial n. 
26/2018 e da Ata de Registro de Preços n. 15/2018, realizada pelo 
Município de Porto Murtinho/MS, por intermédio do Fundo Municipal de 
Saúde. Campo Grande, 17 de setembro de 2020.Conselheiro Ronaldo 
Chadid Relator. (TCE-MS - ATA DE REGISTRO DE PREÇO / 
ADMINISTRATIVO: 59262018 MS 1906323, Relator: RONALDO CHADID, 
Data de Publicação: Diário Oficial do TCE-MS n. 2619, de 30/09/2020). 

Da análise da minuta do Edital do certame sub examine, verifica-se 

presentes o termos de referência com as devidas especificações dos produtos a serem 
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adquiridos, os documentos de habilitação necessários à apresentação dos participantes, as 

demais regras necessárias para nortear o prosseguimento do certame, bem como a minuta 

da Ata para o Registro de Preços. 

Ademais, da análise das demais cláusulas editalícias, nada a opor, estando 

em acordo com a legislação vigente. 

Desta forma, face a minuta de Edital, o mesmo atende aos requisitos 

previstos na legislação supracitada bem como entendimento jurisprudencial pátrio, o que 

permite, portanto, a deflagração da fase externa, com a devida publicação do Edital. 

Vale destacar, ainda, que a minuta em análise está em consonância 

com os requisitos do art. 4º da Lei do Pregão, haja vista que estão preenchidos 

requisitos como: a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e 

horários do procedimento; 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; as normas que disciplinarão o procedimento 

e a minuta do contrato, quando for o caso. 

Quanto a minuta do contrato que se faz presente nos autos, por sua 

vez, apresenta todas as cláusulas exigidas pela legislação (arts. 54, 55 e ss da Lei nº 

8.666/93), não sendo necessário modificações nas justificativas ou cláusulas do 

mesmo. Portanto, nada a opor. 

4. CONCLUSÃO: 

Diante do exposto, manifesta-se essa Assessoria Jurídica pela legalidade 

do ato, frisando que o conteúdo da documentação analisada é de estrita responsabilidade 

da Administração. 

É o parecer. 

S.M.J. 

 

Ipixuna do Pará/PA, 04 de março de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Biz 
OAB/PA 15409B 
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