
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI 

PROCURADORIA MUNICIPAL 

 

 

 

 

PARECER JURÍDICO 
 

 

PROCESSO Nº: Pregão Eletrônico nº 019/2022. 

INTERESSADO: Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro. 

ASSUNTO: Licitação – Modalidade Pregão Eletrônico 

               Registro de Preços. 

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual 

contratação de empresa especializada para o 

fornecimento de teste rápido influenza A+B 

(H1N1), teste rápido de gravidez e teste rápido 

de toxoplasmose para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Miri. 

 

PARECER: 

 

01. Tratam os autos de Processo Licitatório modalidade Pregão 

Eletrônico nº 019/2022 de registro de preço para futura e 

eventual contratação de empresa especializada para o 

fornecimento de teste rápido influenza A+B (H1N1), teste rápido 

de gravidez e teste rápido de toxoplasmose para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Miri, 

remetido para análise desta Assessoria em obediência ao 

disposto à Lei 8.666/93, a Lei 10.520/2002 e o Decreto nº 

10.024/2019. 

 

02. A minuta do Edital do Pregão Eletrônico indica em seu 

preâmbulo seu número de ordem, a repartição interessada, o 

regime de execução, o tipo de licitação, dia, local e hora em 

que será realizada reunião para abertura de propostas, lances e 

habilitação, indicando também seu objeto, elenca as condições 

para participação dos licitantes em conformidade com a Lei de 
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Licitações, a Lei nº 10.520/2002 e o Decreto nº 10.024/2019 e 

por fim, utiliza disposições claras e parâmetros objetivos como 

critério para o julgamento da licitação. 

 

03. Por oportuno recomenda-se que os editais de 

licitação não contenham cláusulas restritivas que 

contrariem as Leis Nº 8.666/93 e Nº 10.520/02. 

 

04. Sobre a situação de editais com cláusulas 

restritivas no ano de 2021, o Tribunal de Contas 

dos Municípios do Pará (TCM/PA) homologou voto do 

conselheiro Antônio José Guimarães e revogou 

medida cautelar que suspendeu o Pregão Eletrônico 

nº 013/2021 do Fundo Municipal de Saúde da 

Prefeitura de Abaetetuba, para registro de preços 

com o objetivo de comprar insumos hospitalares. 

 

05. A decisão foi tomada em sessão plenária 

virtual realizada no dia 25/08/2021, sob a 

presidência da conselheira Mara Lúcia – Processo 

nº 202104290-00 – exercício 2021. 

 

06. Na citada decisão o TCM/PA recomenda que 

órgãos contratantes se abstenham de incluir em 

editais de licitação cláusulas restritivas que 

contrariem as Leis Nº 8.666/93 e Nº 10.520/02, e 

caso o façam, que justifiquem e apresentem 

fundamento legal e citou exemplos de cláusulas 

restritivas: 
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1) Licença de Operação Ambiental, junto com a publicação em 

diário oficial e Certidão Negativa de Débito junto ao órgão 

ambiental da sede da licitante; 

2) Certidão referente ao Cadastro de Impedidos de Contratar com 

o Poder Público, do Tribunal de Contas do Estado do Pará; 

3) Certidão Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho 

Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE; 

4) Certidão (Nada Consta) de Distribuição Cíveis e Criminais 

originária do Estado de origem do participante através do site: 

(portal.trf1.jus.br/sjxx/); 

5) Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, 

distribuidores de títulos, falências e recuperação judicial 

existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade 

expresso na própria certidão; 

6) Certidão Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 

(trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso 

na própria certidão. 

 

07. Assim, tem-se que, conforme entendimento do TCM da sessão 

plenária virtual realizada no dia 25/08/2021, sob 

a Presidência da Conselheira Mara Lúcia – 

Processo nº 202104290-00 – exercício 2021, os 

órgãos contratantes devem se abster de exigir 

documentos e cláusulas restritivas que contrariem 

as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02, e caso o 

façam, que justifiquem e apresentem fundamento 

legal. 

 

08. No mais, quanto às cláusulas da minuta do contrato, estão 

de acordo com as exigências factuais e legais pertinentes ao 

objeto. 

 

09. Assim, somos de manifestação favorável pela aprovação da 

minuta do edital desde que sejam retiradas cláusulas 
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restritivas que contrariem as Leis Nº 8.666/93 e 

Nº 10.520/02, conforme exemplos constantes no 

item 06 do presente parecer, bem como somos pela 

aprovação da minuta do contrato constante dos autos, por 

atender às exigências da Lei 8.666/93, da Lei 10.520/2002 e do 

Decreto nº 10.024/2019. 

 

É o parecer. 

 

 

Igarapé-Miri, 18 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nicanor Moraes Barbosa 

Advogado – OAB/PA 19.492 

Assessor Municipal 
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