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PROCESSO N" 43O.42O I 20/22

DISPENSA DE LICITAçÃO No 0,3,8120/22

PARECER JURÍDICO

ASSUNTO: pRESTAçÃO DE SERVIçO EM HOSPEDAGEM PARA PESSOAS CAREN-

TES DESTE MUNICÍPIO EM TRÂTAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE

TERESINA - PIAUÍ.

.v A pRocuRADoRrA JURÍDrcA Do MUNrcÍpIo DE sucuprRA Do RIAcUÃo -

MARANHÃO, por seu Orgáo de Execução, instada a se manifestar nos autos supra epi-

grafado, vem, respeitosamente, a V. S.". emitir o presente PARECER na forma como a-

baixo segue.

Trata-se de consulta solicitada a esta Procuradoria Jurídica acerca de Contrataçáo

de Serviços em Hospedagem para Pessoas Carentes deste Município em Tratamento de

Saude na Cidade de Teresina - PI, tudo isso em conformidade com o art. 38, inc. VI, da

Lei 8.666193.

Inegável, pois, a necessidade da Contrataçáo de Serviços em Hospedagem destina-

dos aos Munícipes Carentes para Tratamento de Saude na Cidade de Teresina - PI, uma

"z 
qüe o MunicÍpio não conta com serviços de saúde de m.'dia e alta complexidade, mas

táo somente de serviços ambulatoriais básicos e no máximo de baixa complexidade, a-

lém de, a cidade de Teresina-Pl contar com os respectivos serviços de saude nas suas

maiores diversidades e de excelência.

Nessa esteira, a previsáo legal que dispõe acerca das contratações de serviços pela

Administraçáo Pública encontra suporte legal no art. 24, Inciso II, da Lei n" 8.666193,

senão vejamos:

"Art.24 - É dispensável a licitação:
(...)
II - para outros senriços e compras de valor atê LOo/o (dez por cento) do
limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para aliena-
çóes, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se reÍiram a parcelas
de um mesmo senriço, compra ou alien..ção de maior vulto que possa ser
realizada de uma só vez."
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A hipótese Dispensa de Licitaçáo, na lição de MARCELO ALEXANDRINO & VICEN-

TE PAULOl, é assim definida:

"Há dispensa de licitação quando esta é possível, ou seJa, há possibilida-
de de competlçáo, mas a lei dispensa ou permite que seja dispensada a
licitação."

Nessa esteira, quando a lei, diretamente, dispensa a licitação, temos o que a dou-

trina convencionou chamar de licitação dispensada, ou seja, 'não haverá licitaçáo, por-

que a própria lei dispensou.

O presente caso se adequa, perfeitamente, à previsáo Iegal, vez que tem como objeto

a Contratação de Serviços em Hospedagem para Pessoas Carentes deste Município em

Tratamento de Saude na Cidade de Teresina-Pl.

Por conseguinte, definido assim, o objeto da contrataçáo e reconhecendo a dispensa

de licitaçáo, importa ressaltar o preenchimento de requisitos específicos para a modali-

dade de Contratação de Serviços em Hospedagem por intermédio do Ente Público, os

quais o próprio art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, define-cs claramente, como sendo: a)

outros ser,úrÍços, não preuísúos no írl.ciso I do aludido artig.o, até 7Oo/o (dez por cen-

to) do lirnite preuisto na alínea uci', do inciso II, do art, 23, da mencionada I*i; bl

para alienações, nos casos preuistos aesúa I*i, desde que não se refiram o parce-

las de um fitesmo serttiço, compra ou alíenação de maior rrulto que possa ser rea-

lizada de uma sô aez.

Há que se acrescentar os requisitos dispostos no art. 2" do Decreto n" 3O, de 7 de

:revereiro de 1991, vejamos: "Os ccnos de dispensa e ine.xtglbílidade de lictto,çAo se-

rdo autuados em processo qdmlnistrathrc próprio, do qual consto;rão os elemen-

tos necessóríos à demonstração da hipôtese incidente, bem assím a documcnta-

ção relathta aos o:tos praticados pela.s qutortdades odm;inlstratit q"s comÍreten-

tes.o

Em atendimento aos dispositivos supra. foi apresentado requerimento do ór-

gão interessado. na forma legal. atestando a necessidade da referida contratacão

atender as reaier nar-aereriáqáac a func *a áa flçcãa t)aattlallannâ fq, ten

l 
Direito Administrativo Descomplic ado, 21a ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Metodo. 201 3, p. 66í
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Há que se ressaltar que se faz necessário constar no processo administrativo, o qual

materializara a contratação, documentos que comprovem a que o contratado satisfaz o

interesse publico, repudiando escolhas meramente subjetivas.

Corroborando esse aspecto, e para referendar a respectiva contrataçáo pela Admi-

nistração Pública, o processo deverá ser motivado, de modo a legitimar a dispensa de

licitação, sob pena de responsabilização do agente político, o que no presente caso ocor-

rera, com o Requerimento, por meio de Memorando, por parte da Secretaria Municipal

de Saude.

Noutro giro, o contrato, nos moldes constantes do presente processo de dispensa de

licitação, o ente Administrativo, encontra regulamentação legal no art. 62, da Lei

'-o.666193, o qual faculta a Administração Pública a substituição do Contrato por outros

instrumentos legais hábeis para tanto, remetendo a aplicação, no que couber, do dispos-

to no art. 55 do mesmo diploma legal, senáo vejamos:

"Ar1.62. O lnstmmento de contrato é obrigatório nos caaos de concor-
rência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibllida-
des cujos preços esteJam compreendidos nos limites destas duas moda-
lidades de llcitação, e facultativo nos demais em que a Administraçáo
puder substituí-lo por outros instrumentos hábels, tais como carta-
contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem
de execuçáo de senriço.
(...)
§ 2s Em "carta contrato", "nota de empenho de despesa", "autorizaçáo
de compra", "ordem de execução de senriço" ou outros instrumentos há-
beis aplica-se, no que couber, o disposto no art. 55 desta Lei."

Assim, baseado nos dispositivos citados, o referido contrato deverá conter os requr-
v,-sitos mínimos elencados nos referidos diplomas legais acima estatuídos.

Não obstante caracterizada situação apta a legitimar a dispensa de licitação na for-

ma do art.24, inciso II, da Lei8.666193, a contrataçáo, por sua vez, deverá obedecer os

requisitos mínimos e necessários insculpidos acima.

Além disso, deverá a minuta da carta-contrato, consignar a vigência do contrato, o

valor global da contrataçáo, bem como a unidade orçament iria e o elemento de despesa.

Ademais, é imperioso ressaltar ainda que, não obstante. se tratar de situação de

dispensa de licitação, todas as outras condições referentes à feitura do contrato adminis-

trativo devem ser atendidas.
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Ante o exposto, atendidas as condições e recomendações infra, opina-se pela possi-

bilidade jurídica de contratação direta, por dispensa de licitação, com fulcro no art. 24,

inciso II, da Lei n" 8-666193, Íicando a decisão de mérito .r.cerca da conveniência, opor-

tunidade, necessidade e viabilidade orçamentária a cargo da autoridade consulente.

Por Íim, ressalte-se que o presente arrazoado tem caráter meramente opinativo, não

vinculando o administrador em sua decisão, conforme entendimento exarado pelo Su-

premo Tribunal Federal no Mandado de Segurança n.o 24.078, rel. Ministro Carlos Vel-

loso.

E o parecer, S.M.J.

A CPL, após, ao gestor, para ratiÍicação e homologação.

Sucupira

MIGUEL

dezembro de 2022.

DO MUNICIPIO
"10L21-A
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