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DISPENSA ELETRÔNICA 7/2022 - 300303 
PARECER JURÍDICO 

PARECER JURÍDICO N° 169/2022 

PROCESSO ADMINISTRAVO N° 7/2022 - 300304 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO E 
MANUTENÇÃO NA ESCOLA PROFESSORA LINDETE EVANGELISTA PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE JURUTI/PA . • 	ORIGEM: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. 

O 

Recebe esta Assessoria Jurídica pedido de parecer encaminhado pelo 
Agente de Contratação do Município relativo ao processo administrativo, que 
trata da abertura de licitação para CONTRATAÇÃO DE SEMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA PROFESSORA LINDETE 
EVANGELISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE JURUTI/PA. 

A requisição foi protocolada pelo Departamento de Licitações, que na 
sequência instruiu o processo com as informações preliminares pertinentes a ioda 
e qualquer contratação pública, independentemente de efetivarem-se na via 
licitatórias ou através de contratação direta. I• 	Nessa esteira, constam dos autos: 

1) Solicitação/requisição do objeto, elaborada pelo agente ou setor 
competente com as devidas justificativas da necessidade de 
contratação pela Secretaria Muncipal de Educação do Município de 
Juruti/PA; 

2) Composição do BID; 
3) Planilha Orçamentária; 
4) Cronograma Fisico e Financeiro; 
5) Projeto Básico; 
6) ETP; 
7) Termo de Referência; 
8) Termo de Declaração de Disponibilidade Orçamentária; 
9) Termo de Autorização da autoridade competente para a abertura 

da licitação; 
10) Decreto dos ordenadores; 
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11) Portaria de Fiuscal de Contrato; 
12) Termo de Autuação do processo; 
13) Portaria de Agente de Contratação; 
14) Minuta de edital e anexos tem sido obedecido a legislação vigente; 
15) Despacho para o Jurídico; 

Na sequência, o processo foi remetido ao esta jurídico, para a análise da 
fase externa do processo, para que consequentemente seja adjudicado e 
homologado. 

É o relatório 

II. DA FUNDAMENTAÇÃO: 

Ressalta-se que o presente parecer jurídico é meramente opinativo, com o 

fito de orientar as autoridades competentes na resolução de questões postas em 

análise de acordo com a documentação apresentada, não sendo, portanto, 

vinculativo à decisão da autoridade competente que poderá optar pelo 

acolhimento das presentes razões ou não. 

Pois bem. No Ordenamento Jurídico Pátrio, a Carta Magna Federal instituiu 

em seu art. 37, inciso XXI, que as obras, serviços, compras e alienações da 

Administração Pública deverão ser precedidas, em regra, de licitação. 

Desse modo, no exercício de sua competência legislativa, a União editou 

a Lei n° 8.666/93 que dispõe sobre os procedimentos licitatórios e contratos com a 

Administração Pública. 

O ordenamento jurídico prevê a obrigatoriedade de licitar como sendo 

inerente a todos os órgãos da Administração Pública direta, autarquias, 

fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais 

entidades controladas pelos entes federados, direta ou indiretamente. 

Conforme dispõe a Lei de Licitações, o certame destina-se a garantir a 

observãncia do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 
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vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

No que tange a finalidade do parecer jurídico, em obediência ao 

parágrafo único do art. 53 da Lei 14.133/21, compete a esta Procuradoria jurídica 

emitir parecer quanto às minutas de edital e contrato, senão veja-se: 

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório 
seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da 
Administração, que realizará controle prévio de 
legalidade mediante análise jurídica da contratação. 

Cumpre destacar que cabe a esse jurídico prestar consultoria sob o prisma 

estritamente jurídico, não lhe sendo atribuída análise concernente à 

conveniência e oportunidade administrativa. A análise jurídica se atém, portanto, 

tão somente às questões de legalidade das minutas de edital e contrato, 

compreendidos seus anexos e os atos administrativos que precedem a solicitação 

de parecer jurídico. 

Pois bem. De acordo com a Lei n° 14.1333/21, poderá ser dispensada a 

licitação para contratação de obras, serviços, equipamentos e outros bens, nos 

termos do art. 75, inciso I, da Nova Lei das Licitações, nos casos de manifesta 

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 

comprometer a segurança de pessoas. 

Todavia, em regra, a Constituição Federal determinou no art. 37, inciso XXI, 

que as obras, serviços, compras e alienações da Administração Pública devem 

ser precedidos por licitação. 
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No tocante aos processos licitatórios, observa-se a aplicabilidade e 

vigência eminentemente da Lei n° 14.1333/21, que é a norma que trata dos 

procedimentos licitatórios e contratos com a Administração Pública, Direta e 

Indireta. 

Consoante disposto nesta Lei de Licitações, o certame destina-se a 

garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, dci publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 

são c:orrelatos. 

Assim, em se tratando das contratações feitas pelo Ente Público, deve-se 

observar a impessoalidade, a eficiência, a publicidade, a moralidade e a 

legalidade, de forma a se realizar qualquer contratação em vista de se 

despender o erário público da forma mais eficiente e que melhor atenda o 

interesse público, o que se consubstancia no alcance da proposta mais 

vantajosa. 

Pois bem, no tocante à modalidade pretendida, ressaltam a doutrina e a 

jurisprudência que a dispensa de licitação deve ser excepcional, pois a regra é 

que toda a contratação da Administração Pública deve ser precedida de 

licitação, para preservar o princípio da supremacia do interesse público, 

conforme relatado supra. 

Portanto, o critério da razão dos valores que promove a dispensa de 

licitação implica em priorizar e atender, de maneira extraordinária, as 

necessidades que se apresentam à administração. O intuito é o de garantir que a 
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observância obrigatória aos trâmites inerentes ao procedimento licitatório não 

frustre o atendimento as necessidades emergenciais ou calamitosas as quais 

devem ser, de imediato, solvidas pela administração. 

Desse modo, convém ressaltar-se o disposto nesta modalidade: 

Art. 75. É dispensável a licitação: 

I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 

100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de 

engenharia ou de serviços de manutenção de veículos 

automotores; 

O Decreto n° 10.922/2021 instrumentaliza a previsão do art. 182 da Lei n° 
14.133/2021 que dispõe sobre o dever do Poder Executivo Federal de atualizar, a 
cada dia 1° de janeiro, pelo IPCA, os valores que são fixados na NLL. Pelo 
decreto, considerando o IPCA, os valores nominais informados na Lei n° 
14.133/2021 foram atualizados em cerca de 8,4%. 

Dos valores atualizados informados no anexo do decreto, destacam-se os 
montantes previstos para contratação direta de obras e serviços de engenharia 
(de R$ 100.000,00 para R$ 108.040,82) e para compras e demais serviços (de R$ 
50.000,00 para R$ 54.020,41) e, ainda, o limite de aceitação excepcional do 
chamado contrato verbal da Administração (de R$ 10.000,00 para R$ 10.804,08). 

O edital encontra--se dentro dos parâmetros da legislação, bem como o 
aviso de dispensa eletrônica o qual vejo o edital não exigindo nada que contrarie 

a lei. 

Esse Jurídico OPINA favorável ao procedimento de dispensa eletrônica, 
bem como não vê qualquer ilegalidade no edital e tampouco na minuta do 
contrato, porém recomenda que seja publicado o avido e edital no Portal da BLL, 
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mas também no Portal de transparência do município, no Mural do TCM/PA e 
ainda no PNCP sob pena de nulidade do processo. 

Volte-se os autos para parecer jurídico final antes de ser homologado o 
resultado da dispensa de licitação. 

É o parecer, sub censura. 

Juruti/PA., 29 de abril de 2022. 

Assinado de forma digital por 
MARCO JOSE GOMES MARCIO JOSE GOMES DE 

DE SOUSA:60942703200 SOUSA:60942703200 
Dados: 2022.04.29 17:06-03 -0300 

Marcio José Gomes de Sousa 

OAB/PA 10516 
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