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PARECER JURÍDICO  

 

PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA Nº 021/2021 

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

Fundamento legal: Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8666/93. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A presente manifestação jurídica tem o escopo de 

assistir a autoridade assessorada no controle interno da legalidade 

administrativa dos atos a serem praticados ou já efetivados. Ela envolve, 

também, o exame prévio e conclusivo dos textos de contratos ou 

instrumentos congêneres a serem celebrados e publicados. Nossa função 

é justamente apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e 

recomendar providências, para salvaguardar a autoridade assessorada, a 

quem compete avaliar a real dimensão do risco e a necessidade de se adotar 

ou não a precaução recomendada. Importante salientar, que o exame dos 

autos processuais se restringe aos seus aspectos jurídicos, excluídos, 

portanto, aqueles de natureza técnica. Em relação a estes, partiremos da 

premissa de que a autoridade competente se municiou dos conhecimentos 

específicos imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da 

Administração, observando os requisitos legalmente impostos. 

De fato, presume-se que as especificações técnicas 

contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto 

da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço 

estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente 

do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor 



 
 

         ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU 

PROCURADORIA MUNICIPAL 
 

 

 

 
Av. 22 de março, 915, Centro, São Félix do Xingu, Estado do Pará – 94 3435 1197 

________________________________________________________________________ 
 

consecução do interesse público, eis que a autoridade gestora é quem 

detém os conhecimentos da necessidade do que se pretende adquirir.  

De outro lado, cabe esclarecer que, via de regra, 

não é papel do órgão de assessoramento jurídico exercer a auditoria quanto 

à competência de cada agente público para a prática de atos 

administrativos. Incumbe isto sim, a cada um destes observar se os seus 

atos estão dentro do seu espectro de competências. 

 

DO PROCESSO 

 

Os autos foram instruídos com os documentos, 

necessários a esta instrução, como oficio do Secretário e a justificativa da 

desistencia dos primeiros colocados, e por isso se chama o segundo 

colocado e considerando ainda que há a real necessidade de adquirir os 

insumos relacionados e ainda 

a) Dotação Orçamentária assinada pelo contador; 

b) indicação de recursos orçamentários, assinado 

pela contadora; 

c) Despacho do Senhor Prefeito Municipal;  

 

Após recebimento do pedido com as justificativas 

do Sr. Secretário Municipal de Saúde foram feitos os tramites necessários 

a formalização do que se pretende, eis que se encontra respaldo na 

legislação vigente, conforme se observa. 

;  

“Art. 24.  É dispensável a licitação: 

.......................................................  
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XI - na contratação de remanescente de obra, serviço ou  

    fornecimento, em conseqüência de rescisão contratual, desde 

    que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e 

    aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante  

    vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido. 

 

Diante do exposto e considerando que foram 

observados os preceitos determinados pela legislação que regula a matéria, 

a PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA, 

manifesta-se pela POSSIBILIDADE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a 

contratação de que trata o presente processo, recomendando que se 

observe o os valores praticados pelos licitantes anteriores. 

  

É o nosso parecer  

S.M.J. 

São Félix do Xingu, em 20 de agosto de 2021. 

 

 

  Luiz Otávio Montenegro Jorge 

Procurador Geral Adjunto do Município 
  Decreto 239/2021 
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