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PARECER JURÍDICO  

INTERESSADO: Comissão de Licitação. 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para a implantação do 

projeto antichamas do Hospital Municipal Paulo Vidal no município de Dom Eliseu/PA. 

 

ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ENGENHARIA ESPECALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DO 

PROJETO ANTICHAMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL PAULO 

VIDAL NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU. DISPENSA DE 

LICITAÇÃO. ART. 24, V DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. 

POSSIBILIDADE. LEGALIDADE. 

1. RELATÓRIO 

Trata-se de parecer jurídico acerca da legalidade do processo licitatório de 

dispensa de licitação, que tem como escopo a contratação de empresa de engenharia 

especializada para implantação do projeto antichamas do Hospital Municipal Paulo Vidal 

no município de Dom Eliseu/PA.  

Tal certame ocorre por intermédio do Processo Licitatório nº 7/2020-

080207, com dispensa de licitação, nos termos dos artigos 24, V da Lei Federal nº 8.666/93.  

É o relatório. 

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

Inicialmente, é importante que se analise a possibilidade de utilização da 

dispensa de licitação para a contratação do objeto supramencionado. 

No caso em tela, entende-se que o vínculo que se pretender firmar, com as 

estipulações de obrigações recíprocas, deverá efetivar-se por intermédio de contrato 

administrativo, sendo aquele formado entre a Administração e particular, regulado pelo 

Direito Público tendo no objeto alguma finalidade que traduza o interesse Público.  

Portanto, tem-se que tal contrato administrativo deverá ser formado 

mediante processo licitatório, nos termos estabelecidos pela Constituição Federal em seu 

art. 37 e a Lei Federal nº 8.666/93. 
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A licitação nos contratos demonstra-se como regra no ordenamento 

jurídico, porém, a Lei de Licitações apresenta situações excepcionais onde poderá haver a 

dispensa de licitação nas contratações realizadas pela Administração. 

A 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 de Licitações 

supramencionada. 

Nas Lições de Marçal Justen Filho1 acerca dos fundamentos ensejadores da 

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." 

Entende-se que, excepcionalmente, quando o Poder Público pretende 

contratar a prestação de serviços, visando atender as necessidades públicas, o 

administrador poderá dispensar o procedimento licitatório e contratar de forma direta, ex 

vi do art. 24, V da Lei 8.666/93, in verbis: 

Art. 24.  É dispensável a licitação:  

(...) 

 V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e 

esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo 

para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições 

preestabelecidas; 

A referida contratação visa suprir as necessidades do município de Dom 

Eliseu, atendendo à demanda do Fundo Municipal de Saúde, com fundamento no art. 24, V, 

da Lei 8.666/93, em obediência do  Princípio da Continuidade do Serviço Público que, por 

sua vez, autoriza a contratação supracitada, dentro das exigências legais. 

A escolha da proposta mais vantajosa foi decorrente de prévia análise de 

mercado, usando, para tanto, os bancos de dados do SINAP e SEDOP, cujo preço, que é de 

                                                           
1
 JUSTEN, Filho, Marçal. Comentários a Lei de Licitações e Contratos administrativos. São Paulo, Dialética, 2000. 

http://www.domeliseu.pa.gov.br/


 

____________________________________________________________________________ 
 

Av. Juscelino Kubitscheck, 02 - Centro, Dom Eliseu-PA. CEP 68.633-000 
www.domeliseu.pa.gov.br   

(94) 3335-2210 

3 

R$ 134.500,00 (cento e trinta e quatro mil e quinhentos reais), encontra-se compatível com 

o do mercado, conforme documentos colacionados ao presente parecer. 

Ainda, no presente caso, ocorreram duas licitações desertas 

anteriormente, dando ensejo à dispensa de licitação com fundamento no art. 24, V da Lei 

8.666/93, conforme leitura das atas de sessão em anexo. 

Diante da análise dos autos, no documento de abertura do processo de 

dispensa, encontra-se inclusa a justificativa para a determinação da contração de pessoa 

jurídica especializada para a implantação do projeto antichamas do Hospital Municipal 

Paulo Vidal no município de Dom Eliseu/PA, para atender o interesse Público e a finalidade 

supramencionada no objeto. Encontra-se também a razão da escolha e a justificativa de 

preço. 

 Portanto, quanto à realização de dispensa de licitação para a contratação 

da referida empresa, por intermédio da análise desta Assessoria Jurídica, não é 

vislumbrada qualquer irregularidade ou óbice para o procedimento. Verifica-se, também, 

que os serviços a serem prestados são de implantação do projeto antichamas e não se 

coadunam com a previsão do inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666. 

Por fim, feita a análise, verifica-se que foram preenchidos os requisitos 

exigidos em lei para a referida dispensa de licitação. 

 

3. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, após a realização das ressalvas, manifesta-se a 

Assessoria Jurídica Municipal pela legalidade da abertura do procedimento de dispensa de 

licitação.  

É o parecer. s.m.j. 

Dom Eliseu/PA, 05 de março de 2020. 
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