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Parecer de Licitação nº: 026/2019 

Processo: nº.  001/2019/PMO 

Interessado: SEMSA 

Procedência: CPL 

Assunto: Emissão de Parecer sobre a Minuta do Contrato e solicita orientação sobre quem 

deverá gerir o contrato, se é a Prefeitura Municipal, Secretaria de Planejamento, Orçamento 

e Finanças ou a Secretaria de Saúde. 

 

Ilustríssimo Senhor Presidente da CPL, 

 

I – Relatório 

 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, submete a exame e 

parecer desta Assessoria Jurídica o presente Processo n.º 001/2019/PMO, que trata da dispensa 

de licitação para contratação direta de Pessoa Jurídica, cujo objeto a “Conclusão da Obra de 

Ampliação e Adequação da unidade Básica de Saúde na Comunidade Matá. Obra 

Remanescente, oriunda da Concorrência Pública n.º 004/2013/PMO”. 

Através do Ofício n.º 075/2018 – GTAIEO, foi encaminhado o Parecer Jurídico n.º 

18/2018 ao Presidente da CPL, tendo concluído pela convocação da empresa que ficou em 

terceiro lugar na ordem de classificação da licitação na Concorrência Pública n.º 04/2013, com 

possibilidade de dispensa com amparo no art. 24, XI, da Lei 8.666/93. 

Foram anexados: “Atas de Sessão de Habilitação e Julgamento das Propostas, 

Contrato 001 – CP – 004/2013, Despacho do Presidente da Licitação, Ordem de Classificação, 

Despacho do Prefeito autorizando a contratação, Ofício ao Secretário de Finanças”. 

O Secretário de Finanças juntou aos autos a Planilha Atualizada da Obra de 

Ampliação e Adequação da Unidade Básica de Saúde (Obra 8). 

Foi realizada reunião com o representante da Empresa, o qual solicitou a inclusão da 

mobilização de materiais e equipamentos na planilha e aumento correspondente de 5% do valor 

da obra, sendo que após análise foi verificada a possibilidade da inclusão com base na dotação 

orçamentária informada através do Memorando n.º 002/2019. 

O Prefeito Municipal proferiu despacho autorizando a contratação da terceira empresa 

classificada. 

Foi anexado o Contrato Administrativo n.º 001/2019/PMO. 

É o breve relatório. 

 

II - Análise Jurídica 
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Inicialmente, cabe ressaltar que a contratação de obras, serviços, compras e 

alienações a ser feita por órgãos públicos deverá ser precedida, em regra, por licitação, conforme 

estabelece o artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, bem como o artigo 2º da Lei n.º. 

8.666/93. 

 

Sucintamente, o mestre Hely Lopes Meirelles versa sobre a licitação: "Licitação é o 

procedimento administrativo mediante o qual a Administração seleciona a proposta mais vantajosa 

para o contrato de seu interesse”. 

 

A licitação nos contratos é a regra, porém a Lei nº. 8.666/93 apresenta situações 

especiais em que poderá haver a dispensa da licitação nas contratações feitas pela Administração 

Pública. 

 

Como toda regra tem sua exceção, a Lei de Licitações permite como ressalva à 

obrigação de licitar, a contratação direta através de processos de dispensa e inexigibilidade de 

licitação, desde que se preenchidos os requisitos previstos na lei. 

 

Dispensa de licitação é a possibilidade de celebração direta de contrato entre a 

Administração e o particular, nos casos estabelecidos no art. 24 da Lei nº. 8.666/93.  

 

É evidente que os processos de dispensa e de inexigibilidade de licitação, não exigem 

o cumprimento de etapas formais imprescindíveis num processo de licitação, entretanto devem 

obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e 

probidade administrativa impostos à Administração Pública. 

 

A Lei de Licitações e Contratos, em seu art. 24, XI, dispões sobre a possibilidade de 

dispensa de licitação na contratação de remanescente de obra, vejamos: 

 

“Art. 24.  É dispensável a licitação: 

(...) 

XI - na contratação de remanescente de obra, serviço ou 

fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde 

que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e 

aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante 

vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido”; 

 

Desta feita, a contratação direta da terceira colocada, sem exigência de licitação, 

por meio de Dispensa, encontra expressa normatização no texto legal acima citado. 

 

Observa-se ainda, que a empresa terceira colocada reuniu os requisitos e 

condições legais apresentados pela empresa inicialmente contratada, tornando 

juridicamente possível a celebração da avença pretendida pela Administração Pública. 
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No mais, o processo administrativo está formalmente em ordem; há requisição 

com descrição dos serviços, bem como dotação orçamentária prevista às fls. 

 

Por fim, a minuta do termo de contrato também está formalmente em ordem, 

disciplinando todas as exigências normativas supracitadas. 

 

Em suma, verifica-se que o procedimento se revela em conformidade com as 

normas de regência, no que se refere dispensa de licitação para obra remanescente. 

 

Por fim, entende-se que a Prefeitura Municipal de Óbidos deve gerir o contrato, 

haja vista a previsão do contrato inicial, bem como pela contrapartida do Município, 

consoante dotação orçamentária. 

 

III – Conclusão 

 

Verifica-se que todos os requisitos para a dispensa de licitação estão 

preenchidos, conforme acima expostos, assim como a minuta contratual está formalmente 

em ordem. Ao caso, entende-se que a Prefeitura Municipal de Óbidos deve gerir o contrato. 

 

Oportuno salientar, por fim, que a análise que está sendo feita por esta 

Assessoria Jurídica se restringe à legalidade e possibilidade de se conceder a dispensa de 

licitação, de modo que os quantitativos, valores, planilhas e demais detalhes que permeiam 

o projeto com respectivas alterações são de inteira responsabilidade dos técnicos que os 

elaboraram. 

 

É o parecer que, respeitosamente, submeto à apreciação de Vossa Senhoria.  

 

Óbidos/PA, 12 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

Fernando Amaral Sarrazin Júnior 

Advogado - OAB/PA 15.082 

Decreto n.º 1002/2012 
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