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PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2806004/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 003/2021
REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE
TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO
CORONAVÍRUS (COVID-19), NOMUNICÍPIO DESÃO JOÃO DOS PATOS ~MA.

PARECER JURÍDICO RESTRITO ALEGALIDADE DA DISPENSA DELICITAÇÃO

... DIREITOADMINISTRADO - DISl^ENSA DE LICITAÇÃO

I - RELATÓRIO:

-LEIS FEDERAIS N° 8.666/93 E 13.979/2020.
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Tnícialmente, éde suma'impqríâhcia-; qulp| o^ examejdeste órgão de
assessoramentO jurídico-é-feito nos .termos do'att.A8,-..p'̂ á^fo único, da II2Í n° 8.666/93,
abstraindo-se os aspectos'dè conveniência e Òportunidadé^da contratação; em siJjNada obstante,
recomenda-se quea área responsável atehte-sempré para, o, princípio d,a impessoalidade-, que deve

nortear as compras e contratações realizadas pela Ailministraçâõ Pública^ ^da çbm mais rigidez
em se tratando decontratação:direta,.exceção à regra dalicitação! Feitajas considerações, passa-se
aanálise do processo ' '" i •' • \f•]\ ,j

Trata-se'de análisé de processoreferentqa pedido de Dispensade Licitação com

oobjetivo aCONTRATAÇÃO DE EI^RESA ESPECl^IZ^A p!aÍ^ AAQUISIÇÃO DE
TESTE RÁTIDO para'OÕVID-fe: NAS.:. AÇO COMBATE AO NOVO
CORONAVÍRUS (COVID-l9),DÓS PATOS-MA.

, h/--'/' r' ; ' ' 1-Í^ 5'
^ E, com base no .art. 38,VI e.p^grafò i^co da Leii8666/93, segue o presente

parecer.

II - FUNDAMENTAÇÃO:

Conforme exposto anteriormente, a regra para as contratações públicas é a

realização de prévio certame licitatório, cumprindo ao gestor a escolha da avença que seja mais

vantajosas ao interesse público, sem, contudo, desprezar o princípio da impessoalidade, que regula

a participação dos licitantes, nos termos do artigo 37, inciso XXI, da Carta Magnade 1988, senão

vejamos:

DanílV^ Carvalhc WladeiraCNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/224áíssor^J^^^^^
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.ccÍÍm.bn5^Q/j^A 15J93
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,

impessóãlidáde, mbràlidáde, püblicidádè e éficiêncià e, tambein,

ao seguinte:

(...)

r^TQÇI-::: -ressalvados os casos-especificados na legislação, as obias,
'1 1 'C • iM: S

íflsémçósj .'compraswe -alienações |serão contratados mediante
fproèêsso'deJicitação pública'que assegure igualdade decondições

,'f, à?;tçdos OS' 'concorrentes, *com

.ôbrigiçõw^de. pagamento, m^tic
;;pr^Qstai'.v nos.- termos -'da;, let, o':

'exigências de-'qualifiçaçào técnicaeconômica indispensáveis à

ígarantia do cümpnmento.das obrigações:

cláusulas Ij que estabeleçam
as^así condições efetivas da
•< M 'I ^

qual somente permitirá as

'' Assim, -não deve existir interesse pessoal, sendo obãgçã(^do agente público
proceder sempre afavor do b^m comum enão emjdefesa de interesse^ pessoais ou de terceiros.

i 'Como,cedíçò,-o~processo-Hcitatórioi.é:':regidof pelai'Eei Fedèfál n° 8.666/93,
denoininada iJei dejEicitaçÕesle.Contratos: Tráta-sedè.umproçed&eptõiàdcQimsiiativo utilizado

pela Adrnirtistração.PúbHcã;í;guè tem ,pòtfinatidade seledons^ apropostamaiS'V:^fajosa, por meio
decritérios objétivos eimpessoais,-visando a celebração decontratos relãcÍonados]a obras, serviços,

compras e aUenaçõeSj :medÍMtè.^prGcesso"qúe'Wsegure. igualdade jde |CondiçÕes a todos os
concorrentes, cujoiprocessamènto equlgamento deve-se realizar ein esWa-confortnidade com os

. \ \ .V'' I •
prinapios básicos daJegalidadeída>impessoaíidade, da'moràkdade, da i^aldade^da publicidade, da

^ . ' ' . j-:'. í'"? ' • '-il •'
probidade administrativa, da vinculação aó instrumentoíconvocatóriò,'do-julgamento objetivo e
dos que lhes são correlatos, conformeidisciplina oart;3? da respectivaUel * J

•í' i

Sabe-se^que o ParecerJuddiço em. Processos Eicitatórios^cumpre a função de

análise à legalidade do procedimento, bemcomo os pressupostos formais da contratação, ou seja,
avaliar a compatibilidade dos atos administrativos produzidos no processo de contratação pública

com o sistema jurídico vigente. Desta forma, a conveniência da realização de determinada

contratação fica a cargo do Gestor Público, ordenador das despesas.

Sempre que haja possibilidade de concorrência, sem prejuízo ao interesse

público, deverá haver licitação. Acontratação direta, sem realização do prévio certameJ^tatório,

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax; 2551-232m2l3^^Xsso<^^^^
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br Pc/rtaria
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somente é admitida excepdonalmente, nas hipóteses trazidas na própria lei. Tais situações,

contudo, configuram-se em exceçõesà regrageral. A licitação é regra;a contratação direta,exceção.

A dispensa de licitação é ümàdessas modalidades de còntxàlàçãò direta. O ãrti^

24,daLei8.666/93 elenca os possíveis casos de dispensa. Tendo em vista o valor da contratação,

o responsável pelas Licitações, Compras e Contratos sugere que a aquisição se dê por dispensa de

licitação, com fulcro no art 24, inciso IV, da Lei 8.666/93.

Art24., É dispensável alicitação:.,..; r ^

f4

rV - rios casos de emergência ou de calámidade pública, quando

camctenzadá urgência de atendimento de sitmção queipossa ocasionar

prejuízo, ou-,comprometer-a •ségufançà déj'jiessoas, lobras, serviços,
7 7.7 / 'equip^entos e!^oütróXbens,,púb]icos bu particuíares, e[Somente para os

- -.bens necessários ao atehdimento da situação;éniergencial ou calamitosa e
' • ' ' s\' '•para as parcelas dé Obras e serwçbs ^e poss^ ser concluídas no prazo

'•m^imorde-180'(cento e qitenta)V'âjás cpíiseihitívos||e ininterruptosi
'.contados •dá ocorr&íciá, da...emergência
:.prorrogação dos respectivos contratos;.;

OU calamidade, vedada a

Alicitação d^pèhsadá^êrisina Hély I^pés MéirêÍles,j' éaquela que aprópria lei
declarou-a coihó tal". José. SàhtoS' <Carvalhb Filho acrescento que esfa se caracteriza pela

circunstância de que; em tese, pòdêria^p procedimento'séiyrèalizadò, mp que, pela particularidade
do caso, decidiu o le^slador não tòrná-lo,obrigatório.;': '

'^"tantb; devido'•a7àtuâl srtuàçãÕ'vdé'. p^^ pélò nòvò

CORONAVÍRÜS (COVID-19), aLei h^13.979,.criouumà;nbvá hipótèLeide dispensa de licitação,
• ' ,11 .j

de caráter temporário (art. 3° e 4°, J T^^ .e espècífica para enfrentameiitp da emergência de saúde

pública de dispensa dé licitação, alterada pelaLei n® 14.035, de 11 de agosto de 2020, para dispor
' r i ! ^

sóbirc piróbcdihícritb^ pàra^ a aquisição't)ü'contratação dc bens, serviços b insumos destinados ao

enfrentamento da^'emergência-de saúde-pública-de importância irítemácional decorrente do

coronavírus responsável pelosurto de2019 eLein® 14.065, de30 de setembrode2020 queautoriza

pagamentos antecipados nas licitações e nos contratos realizados no âmbito da administração

pública; adequa os limites de dispensa de licitação; amplia o uso do Regime Diferenciado de

Contratações Públicas (RDC) durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto

Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

--!v. I! '-i•.•k p •

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/221§'̂ S|sorj7^Wo'''
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.coni.br P^taria^i5/^21



Pública.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS -MA

Avenida Getúüo Vargas. 135 -Centro. CEP 65665-000
www.saojoaodospatos.ma.gov-.br

4,. ^

Linicef^

Rubri

Cabe aqui certa discrlcionariedade do agente administrativo, já que aUataçao

pesquisa de preço de mercado.

N».p.™».»"'"i" i"'~TT1

' • " • • " iili • • •
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III-CONCLUSÃO;
! é i

• Postas'as ^d^tações^-apontamentôs;.*^ eârais^que dos^^
1 MMtVi-r-im-n ' AcQPfisnna. Jnrtnica wr.iiNr\ p_ i, , x •

âá . Ui'.- 1..0ft d. 30 d.modalidade deDispensa.deL^^nos modu.,^,.. •„H ii 45^5
' s j t T T4. de a£K)Sto.vde 2020, e liOi n i*f.uD ,

n° 13.979/2020, alterada:pelaip£i q-, l4.U3b,qei> ^ - || ĵ {j _ :
setembro dè 2020.-' ; ^ ^ ^[[/> .. \

i^-Üise que.rtãp fbrarn^ías-los os aspe|tftécniLs orçamentários e
P.„„do.. . :».vUU/«p«-dd.d, n. p«p». po™
objeto^pornãò.serem4e competênciadesteÃssess^^ j

Éoparecer, salvo melhor juízo.

São João dos Patos, 05 de julho de 2021.

x^-
DANILO DTCAR

/ Assessor

m W\^eira
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