
 

 

 
 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE ÓBIDOS 

CNPJ/MF nº.: 05.131.180/0001-64 

PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS 
 

 

Rua Dep. Raimundo Chaves nº. 338 – Centro 

Cep.68.250-000 - Óbidos – Pará – Brasil 

Fone: (93)-3547-3044 – Ramal – 202 Página 1 de 3 

procuradoria@obidos.pa.gov.br 

Parecer de Licitação nº. 053/2019. 
Processo: nº. 101/2019/PMO 
Interessado: SEMED 
Procedência: CPL 
Assunto: Análise de minuta de contrato – Dispensa de Licitação nº 007/2019/PMO/SEMED 

 

Ilustríssimo Presidente, 

I – RELATÓRIO E ANÁLISE JURÍDICA 

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

Assessoria o presente Processo que trata da possibilidade de contratação direta de Pessoa Jurídica, em especial 

a minuta do contrato, o qual tem como objeto “contratação da empresa JOSÉ CARLOS B. DA MODA EIRELI-

ME, para a conclusão da Construção da Cobertura da Quadro Escolar Felipe Patroni – Termo de 

Compromisso nº 03952/2013-MEC/FNDE”.  

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. 

O mestre Marçal Justen Filho versa precisamente sobre os motivos que levam a dispensa da 

licitação: 

"a dispensa de licitação verifica-se em situações em que, embora viável competição entre 

particulares, a licitação afigura-se inconveniente ao interesse público. (...). Muitas vezes, sabe-se de antemão que 

a relação custo-benefício será desequilibrada. Os custos necessários à licitação ultrapassarão benefícios que dela 

poderão advir". 

Continua o mestre, agora versando sobre o princípio da economicidade, que deve ser observado 

em todos os atos administrativos: "... Não basta honestidade e boas intenções para validação de atos 

administrativos. A economicidade impõe adoção da solução mais conveniente e eficiente sob o ponto de vista da 

gestão dos recursos públicos". 
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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. 

Nesta linha de pensamento, encontramos a liçãode Antônio Roque Citadini: 

"Conquanto esteja desobrigado de cumprir tais etapas formais, não estará o administrador 

desobrigado da obediência aos princípios básicos da contratação impostos à Administração Pública. 

Assim, será sempre cobrada ao administrador a estrita obediência aos princípios: da legalidade 

(a dispensa deverá ser prevista em lei e não fruto de artimanha do administrador para eliminar a disputa); da 

impessoalidade (a contratação direta, ainda que prevista, não deverá ser objeto de protecionismo a um ou 

outrofornecedor); da moralidade (a não realização das etapas de licitação não elimina a preocupação com o gasto 

econômico dos recursos públicos, que deve norteara ação do administrador); da igualdade (a contratação direta 

não significa o estabelecimento de privilégio de um ou outro ente privado perante a Administração); da publicidade 

(embora restrita, a contratação direta não será clandestina ou inacessível, de modo que venha a impedir que dela 

conheçam os outros fornecedores, bem como os cidadãos em geral); e da probidade administrativa (que é o zelo 

com que a Administração deve agir ao contratar obras, serviços ou compras)". 

Assim, tem-se 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, porém, no presente caso, a contratação por dispensa de 

licitação encontra amparo legal no art. 24, inc. II da Lei nº. 8.666/93: 

Art. 24. É dispensável a licitação: 
...  
I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na 
alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma 
obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que 
possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;  (...) 

 

Desse modo, com a atualização promovida pelo Decreto nº 9.412, de 2018, permitir-se-á a 

contratação direta para “obras e serviços de engenharia” com valores até R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). 

Para os “demais objetos” a dispensa de licitação poderá ser realizada até o limite de R$ 17.600,00 (dezessete mil 

e seiscentos reais), sendo portanto cabível a contração direta no presente caso, cujo valor global do contrato é de 

R$ 9.528,84 (nove mil, quinhentos  e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos).  

No mais, o processo administrativo está formalmente em ordem; há requisição com descrição 

dos serviços, cotação de preços, bem como dotação orçamentária prevista. 
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I.1 DA MINUTA DO CONTRATO: 

A regulamentação dos contratos administrativos encontra-se prevista no artigo 54 e seguintes 

da Lei n.º 8.666/93, tendo o art. 55, da referida norma, previsto quais são as cláusulas que necessariamente 

deverão estar consignadas nos chamados contratos administrativos, sendo as seguintes: 

 
“I - o objeto e seus elementos característicos; 
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do 
reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento 
das obrigações e a do efetivo pagamento; 
IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de 
recebimento definitivo, conforme o caso; 
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional 
programática e da categoria econômica; 
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas; 
VII - Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das 
multas; 
VIII - os casos de rescisão; 
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 desta Lei; 
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso; 
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite 
e à proposta do licitante vencedor; 
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos; 
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
§ 1º (VETADO). 
§ 2º Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, 
inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que 
declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual, 
salvo o disposto no § 6º do art. 32 desta Lei.” 

 

Na minuta do contrato em epígrafe, se fazem presentes todas ascláusulas exigidas pela 

legislação. 

II - CONCLUSÃO: 

Ante o exposto, obedecidas as demais regras contidas na Lei Federal nº8.666/1993, entende-se 

que poderá adotar a modalidade de dispensa de licitação, podendo ser dado prosseguimento ao processo 

licitatório e seus ulteriores atos. 

Este é o entendimento, S.M.J 

Óbidos, 10 de abril de 2019. 

 

 
CARLOS MAGNO BIÁ SARRAZIN 

Advogado - OAB/PA 23.273 
Decreto n.º 022/2019 


		2019-04-10T12:38:48-0300
	CARLOS MAGNO BIA SARRAZIN
	Eu sou o autor deste documento




