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Matéria: Parecer Jurídico acerca da Dispensa nº 059/2021 

 

RELATÓRIO 

 Instada esta Assessoria Jurídica a se manifestar acerca da Dispensa nº 059/2021 que tem como 

objeto a contratação de empresa especializada para serviços na recuperação do quiosque da praça 

Georgina Nascimento, administrada pela PMC, neste município de Castanhal/Pa, consubstanciada no 

art, 24, II da Lei 8666/93. 

 Importante destacar que dos autos consta documento de solicitação, projeto básico, memorial 

descritivo de arquitetura, planilha orçamentária, memória de cálculo, cronograma físico-financeiro, 

pesquisa de preços, mapa comparativo, documentos da empresa, certidões negativas, dotação 

orçamentária, autorização do ordenador, portaria da CPL, justificativa de dispensa e minuta do edital e 

seus anexos. 

 É o relatório. Passo a análise jurídica. 

MÉRITO 

Vale frisar que as compras e contratações das entidades públicas seguem obrigatoriamente um 

regime regulamentado por Lei. O fundamento principal que reza por esta iniciativa é o artigo. 37, inciso 

XXI, da Constituição Federal de 1988, no qual determina que as obras, os serviços, compras e alienações 

devem ocorrer por meio de licitações. 

O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos princípios da 

Legalidade, Impessoalidade, Igualdade, Moralidade e Publicidade. Licitar é a regra, entretanto, como 

em toda regra há exceções, existem hipóteses nas quais a obrigatoriedade de realizar a Licitação é 

afastada, no caso da ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra, 

as Dispensas de Licitações e a Inexigibilidade de Licitação. 

Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então criada a Lei Federal nº 8.666 de 21 de 

junho de 1993, mais conhecida como Lei de Licitações e Contratos Administrativos. O objetivo da 

licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos princípios da Legalidade, 

Impessoalidade, Igualdade, Moralidade e Publicidade. Licitar é a regra, entretanto, como em toda regra 

há exceções, existem hipóteses nas quais a obrigatoriedade de realizar a Licitação afastada. 
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Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra, as 

Dispensas de Licitações e a Inexigibilidade de Licitação.  

No pleito em análise, pretende-se a contratação direta da empresa J ANTONIO DA SILVA 

LTDA, para proceder os serviços de recuperação do quiosque da praça Georgina Nascimento, que 

apresentou proposta de R$32.895,22 (trinta e dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e dois 

centavos) vislumbrando-se, portanto, a modalidade de Dispensa de Licitação em razão do valor para 

contratação de outros serviços e compras no limite legal. 

Acerca da dispensa, em razão do valor destaca-se o disposto na lei 8666/93: 

Acerca da dispensa, em razão do valor destaca-se o disposto na lei 8666/93: 

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;    

(...) 

Art. 23.  

I - para obras e serviços de engenharia:           

a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); 

 Dispõe o Decreto 9412/2018 que atualizou os valores do artigo supra: 

Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 , ficam atualizados nos seguintes 

termos: 

I - para obras e serviços de engenharia: 

a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil 

reais); 

(...) 

 Importante destacar que, com a edição do Decreto Federal n° 9.412/2018, o quantum da 

margem para contratação direta foi majorado. Neste caso, observa-se que o valor médio orçado da 

presente aquisição está aquém do limite previsto no inciso I do art. 24 da LLC - Lei de Licitação e 

Contratos, possibilitando, assim, a contratação direta com base nos artigos acima citados 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art23i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art23i
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 Frise-se que a empresa J ANTONIO DA SILVA LTDA apresentou cotação com valor menor 

em relação aos demais orçamentos, qual seja, de R$32.895,22 (trinta e dois mil oitocentos e noventa e 

cinco reais e vinte e dois centavos), estando, pois, compatíveis com os preços praticados no mercado, 

apresentando-se como a proposta mais vantajosa para a administração pública. 

 Observa-se ainda que o processo foi instruído com documento de solicitação, projeto básico, 

memorial descritivo de arquitetura, planilha orçamentária, memória de cálculo, cronograma físico-

financeiro, pesquisa de preços, mapa comparativo, documentos da empresa, certidões negativas, dotação 

orçamentária, autorização do ordenador, portaria da CPL, justificativa de dispensa e minuta do edital e 

seus anexos, demonstrando regular instrução processual.  

Vale registrar, neste ponto, que não cabe a esta Assessoria Jurídica adentrar no mérito do ato 

administrativo, avaliando apenas os aspectos jurídicos formais do procedimento por dispensa de 

licitação, devidamente justificada. 

Por fim, considerando a justificativa para contratação de empresa para execução do serviço de 

recuperação de Dispensa de Licitação em razão do valor, bem como a instrução processual com a juntada 

dos documentos em atendimento as exigências dos arts. 28 a 31 da lei 8666/93, vislumbro que não há 

óbice legal para o pleito. 

É a fundamentação fática jurídica que serve de substrato para as conclusões adiante expostas. 

CONCLUSÃO 

Diante do exposto, restrita aos aspectos jurídicos formais, esta Procuradoria, opina pela 

VIABILIDADE jurídica do procedimento de dispensa de licitação para contratação de empresa 

especializada para proceder os serviços de recuperação do quiosque da praça Georgina Nascimento, com 

base no art. 24, I da Lei nº 8.666/93. 

É o parecer, salvo melhor entendimento. 

  

 Castanhal, 28 de Abril de 2021. 

 

 

 

Lívia Maria da Costa Sousa 

OAB/PA 21.545 

Assessora Jurídica 
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