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PARECER JURÍDICO n° ___/2020. 

REFERÊNCIA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PERÍCIA 

MÉDICA. 

INTERESSADO: Instituto de Previdência do Município de 

Abaetetuba. 

 
EMENTA: LICITAÇÃO. MODALIDADE PREGÃO 

PRESENCIAL. PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

PROFISSIONAIS DE PERÍCIA MÉDICA. PARECER. 

ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. 

CONCLUSÕES. FAVORÁVEL. 

 
Trata-se de encaminhamento do processo licitatório de n° 

001-2020-IPMA-PP-SRP, para verificação de adequação à legalidade 

e à forma, o que se faz a seguir. 

 
DO MÉRITO 
 

De acordo com o objeto do processo ora analisado, que é o 

serviço de perícia médica, de plano verifica-se a possibilidade 

de utilização da modalidade pregão presencial para a 

contratação do objeto mencionado. 

A proposta tem fundamento jurídico nos diplomas legais a 

saber: 

“Pregão é a nova modalidade de licitação, 

regulada pela Lei n° 10.520/2002, cuja ementa: 

“Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, nos termos do art. 37, 
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inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade 

de licitação denominada pregão, para aquisição 

de bens e serviços comuns, e dá outras 

providências.” 

 
O parágrafo único do artigo 1° da Lei Federal n° 10.520, de 

17 de julho de 2002, assim preleciona: 
 
 

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. 

 
Desta forma, não há dúvida acerca da modalidade licitatória 

a ser utilizada para a contratação do objeto supramencionado. 

 
O artigo 38, parágrafo único da Lei n° 8.666/93, assim 

preleciona: 

 
Art. 38. O procedimento da licitação será 

iniciado com a abertura de processo 

administrativo, devidamente autuado, protocolado 

e numerado, contendo a autorização respectiva, a 
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indicação sucinta de seu objeto e do recurso 

próprio para a despesa, e ao qual serão juntados 

oportunamente: 

(...) 

Parágrafo único. As minutas de editais de 

licitação, bem como as dos contratos, acordos, 

convênios ou ajustes devem ser previamente 

examinadas e aprovadas por assessoria jurídica 

da Administração. 

 
Portanto, mister a elaboração do presente parecer. 

 
 
CONCLUSÃO 
 
 

Ante todo o exposto, obedecidas as demais regras contidas 

na Lei n° 8.666/93 e na Lei n° 10.520/2002, entende-se que o 

IPMA poderá adotar a modalidade de Licitação Pregão Presencial. 

Encontrando-se o Edital em consonância com os dispositivos da 

Lei Federal, supracitada, razão pela qual encontra-se aprovado 

por este departamento jurídico e em condições de ser aprovado 

por Vossa Excelência se assim entender. 

É o parecer. 
 
 

Abaetetuba-Pará, em 09 de março de 2020. 
 
 
 

 
Fábio Allan Oliveira Carvalho 
Procurador Jurídico Do IPMA 
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