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PARECER JURÍDICO Nº29/2021 

 

Processo Administrativo nº 7/2021-00012 

Responsável/Interessado (a): SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

Assunto: Procedimento Licitatório 

Modalidade: Dispensa de Licitação 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de autos do Processo Licitatório nº 007/2021, encaminhados 

para esta procuradoria nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei 

8.666/93, oriundos da Secretaria Municipal de Administração. Tendo 

como objeto: Aquisição de Hortifrutigranjeiro e outros gêneros 

perecíveis, para atender as necessidades do Hospital Municipal do 

município do Acará/PA, no tempo necessário para a realização de 

Processo Licitatório correspondente. 

Após detida análise, identificou-se Termo de Referência para contratação 

emergencial, Apresentação de Propostas/Orçamentos de Preços, Mapa 

Comparativo de Preços, Dotação Orçamentária, Autorização para 

Abertura de procedimento licitatório na modalidade Dispensa de 

Licitação, Termo de Abertura de Processo e Justificativas da Comissão 

Permanente de Licitação, Portaria de constituição da Comissão 

Permanente de Licitação do Município do Acará (nº 01/2021- GAB. 

PREFEITO), documento com a justificativa da contratação e suas razões 

técnicas, Documentos e Certidões negativas da Empresa fornecedora, 

Processo Administrativo de Dispensa e Minuta de Termo de Contrato. 

         O processo foi encaminhado a essa procuradoria por meio de 

despacho da CPL, para análise e parecer. 

             É o que nos cumpre relatar, passemos à análise.  
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         FUNDAMENTAÇÃO 

       Por meio da determinação do art. 37, XXI da Constituição Federal de 

1988, tornou-se o processo licitatório essencial para os contratos 

realizados pela Administração Pública, sendo uma forma de seleção 

imparcial e involucrada pelos princípios constitucionais. 

      Contudo, a Administração Pública se depara com situações 

excepcionais pré-estabelecidas na legislação, como a trazida nos autos 

que é abrangidas pelo inciso XII do art.24 da Lei 8.666/93, veja-se:  

Art. 24.  É dispensável a licitação: 

XII - nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros 

perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos 

licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no 

preço do dia;               

        Nos presentes autos, observa-se que a Administração trouxe em seu 

Termo de Referência, a justificativa da necessidade do objeto de forma 

emergencial para manutenção de seus serviços de utilidade pública. 

Veja-se, como preceitua Marçal Justen Filho sobre o tema:  

No caso específico das contratações diretas, emergência significa 

necessidade de atendimento imediato a certos interesses. Demora em 

realizar a prestação produziria risco de sacrifício de valores tutelados pelo 

ordenamento jurídico. Como a licitação pressupõe certa demora para seu 

trâmite, submeter a contratação ao processo licitatório propiciaria a 

concretização do sacrifício a esses valores. (p. 339) 

    Nota-se, a viabilidade da utilização da Dispensa de Licitação, como 

forma de garantir ao serviço público municipal sua plena atividade, 

prezando assim pelo Princípio da Continuidade do Serviço Público.  
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      Constam, nos autos, os elementos essenciais para a realização do 

procedimento, haja vista o Termo de Referência assinado pelo Ordenador 

da despesa, a pesquisa de preços de mercado para contratação dos 

objetos pelo menor preço, elaboração da Minuta do Contrato. 

       Constam, nos autos, a documentação habilitatória do fornecedor: 

Contrato Social, CNPJ, documentação de identificação, certidões de 

regularidade fiscal (federal, estadual e municipal), trabalhista, com o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Licença de Funcionamento . 

   Ademais, apresentam-se a dotação orçamentária conforme Arts. 

7º, § 2º, III, 14 e 38, caput da Lei 8.666/93. 

       Ressalta-se, a necessidade de constar nos autos a Declaração de não 

contratação de menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, e de que não emprega menores de 16 anos, mas menores a 

partir de 14 anos como aprendiz nos termos do inciso V do art. 27 da Lei 

no 8.666, nos moldes do Decreto n.º 4.358/02, bem como a necessidade 

de retificação do valor apresentado no Processo Administrativo de 

Dispensa, onde consta um valor total de R$0,00 (zero real) ou invés do 

valor total de R$70,673,20 (setenta mil e seiscentos e setenta e três reais 

e vinte centavos). 

      Por fim, cumpre destacar que compete a essa Procuradoria, única e 

exclusivamente, prestar consultoria, sendo este parecer meramente 

opinativo, sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar 

em aspectos relativos à conveniência e oportunidade da prática dos atos 

administrativos, que estão reservados à esfera discricionária do 

administrador público legalmente competente, tampouco examinar 

questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou 

financeira, salvo hipóteses teratológicas. 
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                  CONCLUSÃO 

Nessas condições, pela a análise jurídica e considerando o interesse 

municipal em suprir as necessidades abrangidas pela Secretaria 

Municipal de Saúde, OPINA-SE, de forma favorável ao prosseguimento 

do Processo Administrativo, encontrando-se apto a execução.  

É o parecer. 

Acará, 09 de março de 2021. 

 

 

Nayana Soeiro de Melo 

OAB/PA 12.463 

Procuradora Geral do Município do Acará/PA 
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