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PARECER JURÍDICO Nº 002/2020 - DL.  

  

EMENTA: PARECER JURÍDICO. DISPENSA Nº 004/2020. 

CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO 

DE CILINDROS E RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL  

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

DE SAÚDE DE LIMOEIRO DO AJURU/PA.  

 PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS  LEGAIS.  

POSSIBILIDADE.  

  

01. DO RELATÓRIO:   

Trata-se de solicitação de parecer formulada pela Secretaria Municipal de Saúde de Limoeiro 

do Ajuru/PA no qual requereu a contratação de pessoa jurídica para aquisição de cilindros e recargas 

de oxigênio medicinal para atender as suas necessidades.   

É o relatório.   

02. DA FUNDAMENTAÇÃO:  

Ressalta-se, inicialmente, 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.   

Cumpre destacar que cabe a esta Assessoria Jurídica se ater apenas ao prisma estritamente 

jurídico, não lhe sendo atribuída análise concernente à conveniência e a oportunidade 

administrativas, tampouco cabe a análise de quantitativos e valores estabelecidos nas cotações de 

preços apresentadas. A apreciação jurídica se dá, portanto, tão somente às questões de legalidade 

dos atos administrativos que precedem a solicitação do parecer jurídico.  

É de bom alvitre esclarecer, quanto aos processos licitatórios, que a Constituição Federal 

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

Pública devem ser precedidas de licitação. No mesmo sentido, observa-se a aplicabilidade e vigência 

eminente da Lei nº 8.666/93, que é a norma que trata dos procedimentos licitatórios e contratos com 

a Administração Pública, Direta e Indireta.  

Consoante disposto na Lei de Licitações, o certame destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa à administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável e, será processada e julgada em estrita 
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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.   

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

Pois bem, no tocante à modalidade pretendida para o caso em tela, ressaltam a doutrina e a 

jurisprudência que a dispensa de licitação deve ser excepcional. Nesse sentido, os critérios e 

requisitos legais a serem preenchidos para moldar o caso concreto à hipótese permissiva excepcional 

são os seguintes:   

Art. 24. É dispensável a licitação:  

 II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por 

cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior 

e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não 

se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação 

de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez;   

Ademais, neste mesmo sentido é o art. 1º da MP 961/2020:   

Art. 1º Ficam autorizados à administração pública de todos os 

entes federativos, de todos os Poderes e órgãos 

constitucionalmente autônomos:  

I - a dispensa de licitação de que tratam os incisos I e II do caput 

do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, até o limite de:  

b) para outros serviços e compras no valor de até R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) e para alienações, desde que não se refiram 

a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior 

vulto que possa ser realizada de uma só vez;  

Em face disto, no caso concreto, conforme apresentado nos autos, a necessidade além de 

ser imediata, devido à urgência do serviço em questão, também é imprescindível, uma vez que 

possibilitará a realização de atendimento a eventos respiratórios agudos imediatos, sendo usados 

com o objetivo, por exemplo, de ventilar, oxigenar ou até mesmo anestesiar a dor do paciente, 

buscando-se, com isso, assegurar a oferta continua dos procedimentos que requerem o uso de gás 

medicinal, conforme a necessidade do atendimento.   

Igualmente, constata-se que há a indicação de disponibilidade orçamentária para a referida 

contratação, há ainda a cotação de preços do objeto a ser contratado de diferentes empresas que 
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atuam no mercado, motivo pelo qual se depreende o atendimento aos quesitos legais, pelo que, 

diante de todo o contexto do presente processo administrativo, crê-se na plena legalidade da 

contratação, não havendo óbices aparentes para que se proceda mediante esta modalidade 

excepcional, neste caso específico.   

Assim, tratando-se da modalidade de Dispensa de Licitação, ressalta-se a necessidade de 

cumprimento do disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, para que seja cumprida em até 03 (três) dias 

a comunicação à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, esta última 

que será dentro do prazo de 05 (cinco) dias, para fins de atendimento legal e garantia da eficácia da 

contratação.   

Quanto à minuta do contrato, de igual forma, entende-se que contém todas as cláusulas 

obrigatórias e essenciais, conforme o disposto no art. 55, e incisos da Lei de Licitações e Contratos 

Públicos e demais normas de Direito Administrativo, apto, portanto, a surtir os efeitos jurídicos 

desejados.   

Dessa forma, resta evidenciada a possibilidade de proceder à contratação de pessoa jurídica 

para aquisição de cilindros e recarga de oxigênio medicinal para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde de Limoeiro do Ajuru/PA, fazendo uso da dispensa de licitação, na 

forma do art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e art. 1º, I, b, da MP 961/2020.  

03. DA CONCLUSÃO:  

Diante do exposto e pela análise dos documentos e trâmites observados nos presentes 

autos, é que se OPINA pela possibilidade da contratação do presente objeto mediante Dispensa de 

Licitação nos termos do art. 24, II, da Lei nº 8.666/93 e art. 1º, I, b, da MP 961/2020, haja vista restar 

demonstrada o interesse, a necessidade, além da subsunção às demais exigencias legais elencadas 

no presente parecer.   

Oportunamente, ressalta-se a necessidade de comunicação ao Gestor Responsável no  

prazo máximo de 03 (três) dias, nos termos do art. 26, caput, da Lei de Licitações, para a sua posterior 

ratificação no prazo de 05 (cinco) dias, para garantir a eficácia da contratação.   

É o Parecer, SALVO MELHOR JUÍZO QUE SEGUE PARA APRECIAÇÃO SUPERIOR.   

 

Limoeiro do Ajuru (PA), 26 de maio de 2020.   

 

   

_________________________________________  

Moisés Gomes de Carvalho Sobrinho  

OAB/PA nº 18.399  

Assessor Jurídico Chefe da PMLA  
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