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PARECER JURÍDICO 2020 - AJUR/PMJ 

PROCESSO: 2.774/2020. 

 

 

 

PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO 

 

 

 

Assunto: Licitação – Chamada Pública 

003/2020. Inexigibilidade de Licitação 

023/2020. 

 

Objeto do Processo: Contratação 

temporária para as funções de 

enfermeiro, técnico de enfermagem, 

técnico em patologia clínica, auxiliar 

de serviços gerais – ASG, servente e 

auxiliar administrativo, visando atender 

as necessidades da Secretaria Municipal 

de Saúde em combate ao Coronavírus-COVID 

19 no município de Jacareacanga. 

  

 

 

 

 

 

  

O processo licitatório deve sempre ser iniciado 

e devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a 

autorização respectiva com indicação sucinta de seu objeto 

e do recurso próprio para despesa. A licitação foi 

enquadrada na modalidade de Chamada Pública. Confeccionado 

o Edital, também restaram elaborados os Termos, anexos e 

juntadas as documentações afins. 

1 – FASE PREPARATÓRIA 
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O processo administrativo do instrumento 

convocatório com seus anexos encontra-se acompanhado do 

pertinente Parecer Jurídico desta Assessoria Jurídica.  

Não houve ressalvas de advertências elaboradas 

no parecer prévio, seguindo normalmente os seus devidos 

trâmites.  

Iniciada a fase externa observa-se que os 

interessados foram convocados com a divulgação do edital. O 

edital cumpriu seus requisitos, o prazo mínimo de 08 (oito) 

dias entre a publicação do ato e sua realização (art. 4º, 

V, Lei n. 10.520/02) para os interessados prepararem e 

apresentarem suas documentações foi obedecida. 

Não foram apresentadas impugnações a presente 

licitação. 

Não houve ressalvas de advertências elaboradas 

no parecer prévio, seguindo normalmente os seus devidos 

trâmites.  

Registro minuciosa análise acima realizada por 

essa assessoria jurídica, constatou que a legalidade 

(conformidade com a lei e o edital) foi estritamente 

observada em cada ato que integra o presente procedimento 

licitatório. 

 

 

Diante do exposto, não havendo recursos 

interpostos, não tendo sido constatado qualquer erro 

grosseiro ou similar, OPINO pela homologação do resultado 

da licitação modalidade Chamada Pública nº 003/2020-

FMS/PMJ, não havendo impedimentos legais para a contratação 

2 - CONCLUSÃO 
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através da Inexigibilidade nº 023/2020, em favor dos 

participantes nela detalhada, conforme manda a Lei 

8.666/93. 

 

É o parecer. S.M.J. 

  

 

Jacareacanga, 05 de junho de 2020. 

  

 

  

MARCOS PAULO PICANÇO DOS SANTOS 

Advogado – OAB/PA n.º 22.587 
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