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PARECER JURÍDICO 
 
 
Processo Licitatório N° 20210628 
CHAMADA PÚBLICA Nº 03-2021 
 
 
Requerente: Comissão Permanente de Licitação 
Assunto: Minuta do Edital. Conformidade. 
 
 
 

     A CPL encaminha por ordem da Secretaria Municipal de Saúde, 
e processo que objetiva, por meio CREDENCIAMENTO DOS INTERESSADOS 
QUE ATENDEREM AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL DE CHAMADA 
PÚBLICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATÓRIAIS DE 
ANÁLISES CLINICAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA SUS, anexo 
no processo licitatório em análise por esta Procuradoria.  

            
 
             Encaminha nos autos os seguintes documentos: 
 

a) Determinação da Secretaria Acima relacionados; 
b) Relação de itens dos serviços laboratoriais a serem licitados; 
c) Relação de rubricas orçamentárias para efetivação das despesas; 
d) Minuta do Edital e Contrato. 

      
               É o relatório.          
                
 

PARECER 

 

                Ademais o instrumento define todos os procedimentos a serem 
adotados pelos licitantes e administração na condução do certame, traz 
claramente o objeto licitado, prazo de execução, condições e forma de 
pagamento, anexos obrigatórios e os itens caracterizados da capacidade 
técnica, jurídica, financeira e fiscal das licitantes de acordo com o estatuído no 
artigo 40, da Lei de Licitações e contratos nº 8.666/93. 
 
                 
                Compulsando o instrumento convocatório repara-se que ele preenche 
todos os requisitos exigidos para a modalidade adotada, nos termos da Lei 
8666/1993. 
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                Do exposto, restrita aos aspectos jurídico-formais, observados os 
apontamentos contidos nesta manifestação, opina-se pela inexistência de óbice 
legal ao prosseguimento do procedimento licitatório para a pretendida 
contratação, na forma da Minuta de Edital, Termo de Referência e anexos e 
minuta do Contrato, as quais foram elaboradas em consonância com a legislação 
disciplinadora da matéria. Considerando que todas as fases do processo 
licitatório, necessárias até o presente momento, foram sanadas a contento e que 
claramente foram observadas as diretrizes da Lei nº 8.666/93, opina esta 
Assessoria Jurídica pelo prosseguimento da modalidade, a fim de licitar em todos 
os seus trâmites legais. 
 
   É o parecer. 

 
 

 
        Eldorado do Carajás - PA, 05 de Julho de 2021. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sergio Ribeiro Correia Junior 
Advogado 
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