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PARECER JURÍDICO Nº 027/2020 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: DL/2020.023-FMS 

DISPESA DE LICITAÇÃO 

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE 

SANITIZAÇÃO CONTRA O COVID19 EM PRÉDIOS PÚBLICOS, VIAS 

PUBLICAS E AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ.  

 

 

EMENTA: DISPENSA. ANÁLISE. 

MINUTA. 

 

 

Submete-se a apreciação o presente processo por 

Dispensa de Licitação sob o nº 2020.023-FMS, cujo objeto é 

contratação de empresa para serviço de sanitização 

contra o covid19 em prédios públicos, vias publicas e 

ambulâncias do município.  

 

Consta no presente certame: solicitação de abertura 

de processo licitatório; Projeto Básico; cotação de preços; 

previsão de crédito Orçamentária; Declaração de Adequação 

Orçamentária; Autorização de Abertura de Processo 

Licitatório; Portaria de nomeação de pregoeiros; Autuação 

do processo licitatório; minuta de contrato, e solicitação 

de parecer jurídico. 

 

Após o relato passamos ao Parecer.  

 

Destaca-se inicialmente que a análise neste parecer 

se restringe a verificação dos requisitos formais para 

deflagração do processo administrativo licitatório. 

Destaca-se ainda, que a análise será restrita aos pontos 

jurídicos, estando excluídos quaisquer aspectos técnicos, 

econômicos e/ou discricionários. 

 

Conforme dispõe o artigo 37, inciso XXI da 

Constituição Federal no qual determina que as obras, 

serviços, compras e alienações da Administração Pública 

serão precedidas de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, ressalvados 

os casos especificados na legislação. 

 

Deste feito, considerando o artigo acima mencionado, 

a licitação configura como um procedimento administrativo 

mediante o qual a Administração Pública seleciona a 

proposta mais vantajosa, caracterizando-se como ato 
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administrativo formal, praticado pelo Gestor Público, 

devendo ser processado em estrita conformidade com os 

princípios estabelecidos na Constituição Federal na 

legislação infraconstitucional, visando assim, a igualdade 

de condições aos concorrentes. 

 

O art. 2º da Lei Federal nº 8.666/93 assim destaca:  

 
Art. 2o  As obras, serviços, inclusive de 

publicidade, compras, alienações, concessões, 

permissões e locações da Administração Pública, 

quando contratadas com terceiros, serão 

necessariamente precedidas de licitação, 

ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.  

 

Porém, conforme se observa no art. 24, inciso II da 

Lei 8.666/93, a licitação é dispensável desde que 

respeitado o que disposto em seus incisos. 

 

Sendo assim, se observa que a Dispensa de Licitação, 

do presente processo, encontra-se fundamentado por 

dispositivo legal.  

 

Ademais, considerando a situação de emergência e 

calamidade que se encontra o país, em decorrência da 

pandemia do COVID-19, fora editada a Lei Federal nº 13.979 

de 06 de fevereiro de 2020, da qual dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus 

responsável pelo surto de 2019.   

 

Uma das medidas de enfrentamento da emergência citada 

na mencionada lei alhures é a possibilidade de dispensa de 

licitação, pois assim destaca, in verbis:  

 
Art. 4º  É dispensável a licitação para aquisição 

de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 

insumos destinados ao enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus de que trata esta 

Lei.         (Redação dada pela Medida Provisória 

nº 926, de 2020) 

 
§ 1º  A dispensa de licitação a que se refere 

o caput deste artigo é temporária e aplica-se 

apenas enquanto perdurar a emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
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Deste modo, não há dúvidas quanto a possibilidade da 

dispensa aqui analisada, visto que se trata de medida de 

emergência necessária no que tange ao enfrentamento do 

coronavirus.  

 

No que tange ao custo estimado de R$ 8.775,00 (oito 

mil, setecentos e setenta e cinco reais), indicado no 

Projeto Básico da prestação de serviço a ser contratado, 

observa-se que ultrapassa o limite máximo descrito no art. 

24, inciso II, da Lei de Licitação. Porém, a Medida 

Provisória nº 961, de 06 de maio de 2020, autoriza os entes 

federados a contratarem considerando limites superiores, 

pois assim dispõe a MP:  

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; 

 

 

Sendo assim, o custo estimado encontra-se respaldado 

por dispositivo legal. 

 

Conforme o art. 4º C da Lei federal nº 

13.979/2020,não será exigida a elaboração de estudos 

preliminares quando se tratar da contratação de bens e 

serviços comuns, sendo assim, no processo em questão não há 

necessidade de sua elaboração.  

 

No que tange ao projeto básico, assim dispõe a lei 

alhures:  

 

Art. 4º-E  Nas contratações para aquisição de bens, 

serviços e insumos necessários ao enfrentamento da 

emergência que trata esta Lei, será admitida a 

apresentação de termo de referência simplificado ou 

de projeto básico simplificado. 

§ 1º O termo de referência simplificado ou o 

projeto básico simplificado a que se refere 

o caput conterá: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art24i.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art24ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art24ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm#art4e
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I - declaração do objeto; 

II - fundamentação simplificada da contratação; 

III - descrição resumida da solução apresentada; 

IV - requisitos da contratação; 

V - critérios de medição e pagamento; 

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no 

mínimo, um dos seguintes parâmetros: 

a) Portal de Compras do Governo Federal; 

b) pesquisa publicada em mídia especializada; 

c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio 

amplo; 

d) contratações similares de outros entes públicos; 

ou 

e) pesquisa realizada com os potenciais 

fornecedores; e 

VII - adequação orçamentária. 

§ 2º  Excepcionalmente, mediante justificativa da 

autoridade competente, será dispensada a estimativa 

de preços de que trata o inciso VI do caput. 

§ 3º  Os preços obtidos a partir da estimativa de 

que trata o inciso VI do caput não impedem a 

contratação pelo Poder Público por valores 

superiores decorrentes de oscilações ocasionadas 

pela variação de preços, hipótese em que deverá 

haver justificativa nos autos. 

 

Considerando o dispositivo mencionado, e analise ao 

projeto básico, foram atendidos os preceitos legais.  

 

Observou-se que a estimativa de preço descrita no 

Projeto Básico, não observou os parâmetros presentes no 

inciso VI do artigo acima mencionado. Desta forma, conforme 

§2 do mesmo dispositivo, se admite de forma excepcional a 

dispensa dos parâmetros descrito no inciso VI, desde que 

mediante justificativa.  

 

Sendo assim, esta assessoria orienta a juntada da 

devida justificativa, no que tange a estimativa de preço 

diversa das citadas.   

 

Quanto às cláusulas constantes da minuta do Contrato, 

as mesmas não apresentam máculas. Logo, estão nos moldes 

dos dispositivos legais. 
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Assim, Considerando que até então o procedimento não 

apresenta irregularidades que possam macular o certame 

segue os preceitos legais que regem a matéria, opino pelo 

prosseguimento do feito em seus ulteriores atos, após a 

juntada de justificativa referente a estimativa de preço 

constante em Projeto Básico.  

 

É o parecer, SMJ. 

 

Palestina do Pará, 17 de junho de 2020. 

              

 MIRLLA JARINE DINIZ DE OLIVEIRA 

                             Assessoria jurídica 

                                     OAB/PA 24.823 
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