
 
ESTADO DO PARÁ 

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 

PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL 

 

  
Praça dos Três Poderes, s/n, Centro – Santana do Araguaia-PA, CEP 68.560-000 

PARECER JURÍDICO 

 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2021/030/FMS 

 

 

INTERESSADO: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PMSA. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO 

DE GÁS 13 KG E VASILHAME 13 KG, PARA A SRCRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO 

ARAGUAIA-PA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. 

 

 

 

No caso em tela, trata-se de procedimento de dispensa de licitação para contratação de 

empresa destinada ao fornecimento de bens de consumo, com fundamento no art. 24, inciso V 

da lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações posteriores, melhor dizendo, Lei Geral de 

Licitação aplicável diretamente e exclusivamente ao caso em análise.  

 Pelo despacho encaminhado a Procuradoria Jurídica do Município, da lavra da Sra. 

Maria Antônia S. V Milhomem, integrante da equipe de apoio da Comissão permanente de 

Licitação do Município, datado de 02/08/2021, bem como parecer em processo administrativo 

de dispensa, de autoria do Pregoeiro, Sr. Advaldo Rodrigues da Silva, datado de 26/06/2021, 

observa-se que o certame é fruto do Pregão Eletrônico nº 016/2021/SRP/FMS e seu Processo 

Administrativo nº 022/2021, que foi publicado por (03) três vezes consecutivas, sendo duas 

vezes o certame fracassado e uma vez o certames deserto, insurgindo-se assim a necessidade da 

abertura de processo de dispensa de licitação no intento de efetuar compra na forma direta de 

Empresa  reconhecida e   legalizada  no mercado nacional pátrio.   

Pois bem, a dispensa de licitação é tratada no artigo 24 da Lei federal nº 8666/93. 

Referido dispositivo estatutário prevê, em arrolamento exaustivo, as hipóteses em que a 

licitação fica dispensada:  

Conforme Diógenes Gasparini:  
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“O elenco consignado no citado art. 24 do Estatuto federal 

Licitatório, por se tratar de exceção à obrigatoriedade de licitar, é 

taxativo, não podendo, portanto, as entidades que devem observância 

a esse princípio aumentá-lo quando da execução da lei. A 

interpretação há de ser sempre restritiva.... A dispensabilidade, por 

outro lado, só será válida se os fatos (...) se encaixarem perfeitamente 

em uma das hipóteses do estatuto federal Licitatório. Se não se 

configurar esse preciso enquadramento, de dispensabilidade, 

certamente, não se tratará. Ou os fatos se enquadram perfeitamente 

na hipótese legal, e aí a administração Pública está em condições de 

dispensar a licitação, ou não se enquadram, e então a licitação é 

indispensável.” Grifei 

 

 Lei federal nº 8666/93, art. 24, inciso V:  

 

“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; 

 

No caso em tela, verifica-se possibilidade de dispensa de licitação frente às 

necessidades da administração, inclusive desenvolvido esforços já por três tentativas de 

realização de certame anterior, porém, todas inexitórias, consagrando-se, nesta hipótese, a 

supremacia do interesse público com a continuidade do serviço por parte da municipalidade, 

devendo, ademais, estabelecer contratação direta com dispensa de licitação, por empresa que 

apresente valores compatíveis com o mercado. 

Além disso, ao exame dos Autos, verifica-se obediência às regras procedimentais 

compreendidas na Lei e orientações constantes de licitação, não registrando eles, a atual fase, 

quaisquer irregularidades capazes de viciar ou que venha reprovar que a administração pública 

possa efetuar a dispensa de licitação alhures mencionada.  
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Dessa forma, inexistindo vício legal ou administrativo que possa macular o processo, 

opina-se pela autorização jurídica da contratação direta com a Empresa UNIGÁS 

COMÉRCIO DE GÁS LTDA, CNPJ: 30.417.487/0001-73, com o valor estimado em R$ 

75.825,00 (setenta e cinco mil oitocentos e vinte e cinco reais), com fulcro no inciso V do art. 

24 da Lei Federal nº. 8.666/93; sempre observando o menor preço e a legalidade documental 

junto aos órgãos governamentais. 

 

         É o parecer, salvo melhor juízo. 

 

         Santana do Araguaia-PA, 02 de Agosto de 2021. 

 

                      
 
 
 

 

IAGO DE SOUZA SANTOS 
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