
 

 

  

 

 

PARECER JURÍDICO 

 

REFERÊNCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO nº: 187/2021-CPL/PMSMG  
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 7/2021-0069. 
 
 
 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de consulta encaminhada pela Diretoria de Licitação e Compras - 

DLC, por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL/SMG, a respeito da 

necessidade de realização de Processo Seletivo Público para os Empregos Públicos 

de Agente Comunitário de Saúde – ACS. 

Os autos vieram instruídos com os seguintes documentos: Ofício elaborado 

pela Secretaria Municipal de Saúde – Ofício n.º 514/2021; Descrição e 

especificação do objeto; Cotações; Minuta de Contrato; Acervo documental, dentre 

outros. 

As empresas foram cotadas pelo setor responsável, para que apresentassem 

as respectivas propostas no intuito de realização do Certame Público. 

É o breve relatório. 

 

PRELIMINAR 

Preliminarmente, cumpre esclarecer que a presente manifestação limitar-se-

á à dúvida estritamente jurídica “in abstrato”, ora proposta e, aos aspectos 

jurídicos da matéria, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, administrativos, 

econômico-financeiros e quanto a outras questões não ventiladas ou que exijam o 

exercício de conveniência e discricionariedade da Administração. 

 



 

 

 

A emissão deste parecer não significa vinculação ao mérito administrativo, 

tendo em vista que é relativo à área jurídica, não adentrando a competência técnica 

da Administração, em atendimento à recomendação da Consultoria-Geral da União, 

por meio das Boas Práticas Consultivas – BCP nº 07. 

Em tempo, é entendimento recente da Suprema Corte de Justiça do País, pois 

a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o parecer 

ministerial é peça opinativa, que não vincula o entendimento imparcial do 

julgador. A decisão (AgRg no HC 606.277/BA) teve como relator o ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO 
JULGADA POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. 
AUSÊNCIA DE NULIDADE OU CERCEAMENTO DE DEFESA. 
DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ. 
PRECEDENTES. PARECER MINISTERIAL. PEÇA OPINATIVA 
E NÃO VINCULANTE. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA 
DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 
182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A 
QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) O parecer ministerial é 
peça opinativa, que não vincula o entendimento imparcial 
do julgador. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 
17/12/2020). 

 

 

               DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Inicialmente, a licitação é um processo administrativo que visa assegurar 

igualdade de condições a todos que queiram realizar um contrato com o Poder 

Público.  

Segundo o art. 6º, inc. IX da Lei n° 8.666/93, o projeto básico é o conjunto de 

elementos necessários e suficientes, com nível de previsão adequado, para 

caracterizar a obra ou serviço, elaborado com base nas indicações dos estudos 

técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a 

avaliação do custo, devendo apresentar os seguintes elementos: 



 

 

 

 
“Art. 6º (...) 

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a 
fornecer visão global da obra e identificar todos os seus 
elementos constitutivos com clareza; 
b) soluções técnicas globais e localizadas, 
suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a 
necessidade de reformulação ou de variantes durante as 
fases de elaboração do projeto executivo e de realização das 
obras e montagem; 
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de 
materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como 
suas especificações que assegurem os melhores resultados 
para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo 
para a sua execução; 
d) informações que possibilitem o estudo e a 
dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e 
condições organizacionais para a obra, sem frustrar o 
caráter competitivo para a sua execução; 
e) subsídios para montagem do plano de licitação e 
gestão da obra, compreendendo a sua programação, a 
estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e 
outros dados necessários em cada caso; 
f) orçamento detalhado do custo global da obra, 
fundamentado em quantitativos de serviços e 
fornecimentos propriamente avaliados”; 

 

Observa-se nos autos alguns documentos com a descrição do objeto, 

justificativa, especificações técnicas, das atribuições, das condições necessárias 

para admissão no emprego público, das inscrições, das provas, do curso de 

formação, das obrigações entre as partes contratantes, do pagamento, das sanções, 

da dotação, dos requisitos e disposições gerais, da proposta técnica, da proposta 

financeira e da classificação das propostas e seus anexos. 

Sob a leitura minuciosa da Minuta de Contrato ora encaminhada, restou-se 

verificada as garantias das partes, entre direitos e deveres a serem estritamente 

observados quando da celebração da avença, bem como foram resguardados os 

interesses da Administração Pública em caso de eventuais descumprimentos 

das obrigações estipuladas. 



 

 

 

Ressalta-se que a Minuta de Contrato deve estar em conformidade com as 

legislações em vigor, uma vez que se deve demonstrar a segurança jurídica com a 

assinatura do contrato administrativo para ambas as partes.  

Destaca-se que o presente exame desta Procuradoria se dá nos termos do 

artigo 24, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/93, que prevê a dispensa de licitação na 

contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da 

pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição 

dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha 

inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. 

O advento da Lei nº 8.666/93, que instituiu normas no âmbito das licitações e 

contratos celebrados pela Administração Pública, impõe ao Poder Público o dever 

de licitar, objetivando sempre a proposta mais vantajosa para a Administração 

(finalidade econômica), bem como oferecer oportunidades iguais aos particulares 

que fornecem serviços, obras e bens à mesma (Princípio da Isonomia).  

Senão vejamos:  

“Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia e a selecionar a 
proposta mais vantajosa para a administração e será 
processada e julgada em estrita 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 lhe são 
correlatos.” 

 
Entretanto, existem circunstâncias em que o legislador estabeleceu 

exceções à regra da referida licitação. Logo, foram estabelecidas as situações de 

dispensa ou de inexigibilidade do procedimento licitatório. Nesses casos é 

conferido à Administração Pública o poder de contratar de forma independente de 

prévio processo licitatório. 

 



 

 

 

No processo em análise e considerando as informações constantes nos autos, 

entende-se permissível a contratação ora pretendida, por meio de dispensa de 

licitação, nos termos do inciso XIII do artigo 24 da Lei n.º 8.666/93, conforme 

abaixo transcrito: 

“Art. 24. É dispensável a licitação: XIII- na contratação de 
instituição brasileira incumbida regimental ou 
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do 
desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à 
recuperação social do preso, desde que a contratada 
detenha inquestionável reputação ético-profissional e não 
tenha fins lucrativos.” 

 
No caso em tela, estamos diante de instituição enquadrada no dispositivo 

acima mencionado, a ser contratada para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO D E  PROCESSO SELETIVO 

PÚBLICO, conforme especificações contidas nos autos, para fins de seleção de 

candidatos aos empregos públicos de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS. a 

legislação formalmente elencou as hipóteses de dispensa de licitação, sendo este 

rol taxativo.  

Assim sendo, o entendimento da eminente jurista Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro aduz acerca da dispensa de licitação que: 

“os casos de dispensa de licitação não podem ser 
ampliados, porque constituem uma exceção à regra geral 
que exige licitação, quando haja possibilidade de 
competição. precisamente por constituírem exceção, sua 
interpretação deve ser feita em sentido estrito.” 

 
É de suma importância salientar que nos casos relacionados pela legislação 

supracitada, ocorre a presença da chamada discricionariedade da Administração 

na escolha da dispensa ou não do certame licitatório, devendo sempre pautar o 

interesse público. 

 

 



 

 

 

Preliminarmente, é importante compreender o significado básico da palavra 

discricionariedade, assim, Maria Helena Diniz descreve a discricionariedade 

administrativa como: 

“Poder do agente público de agir ou não agir, de avaliar ou 
de decidir atos de sua competência, dentro dos limites 
legais, segundo critérios de oportunidade em conveniência 
para consecução do interesse público.” 

Nesse sentido, é o entendimento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, no que 

concerne os seus dizeres, esclarece que: 

“Os poderes que exerce o administrador público são 
regrados pelo sistema jurídico vigente. Não pode a 
autoridade ultrapassar os limites que a lei traça à sua 
atividade, sob pena de ilegalidade”. Ao interpretar as 
disposições supramencionadas, vê-se que o gestor da 
administração possui o poder de tomar algumas decisões 
importantes no âmbito administrativo.” 

 
É cediço afirmar que a discricionariedade do administrador público é 

cristalina nos casos em que a licitação é dispensável, previstos no artigo 24 da lei 

n,º 8.666/93 (lei de licitações e contratos administrativos). Isto porque, nas 

hipóteses previstas no rol taxativo do referido artigo, podem ser executadas tanto 

pela dispensa ou através de um processo licitatório, cabendo ao administrador no 

poder da discricionariedade escolher o que melhor atende o bem comum. 

Nesse sentido, a presente manifestação jurídica volta-se para a uma análise 

acerca do procedimento licitatório no que tange as hipóteses legalmente previstas 

no Inciso XIII do artigo 24 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 

Federal nº 8.666/93), ultrapassando, desta forma, o indicador de menor preço 

para a Administração Pública, haja vista que o comparativo de preços e custos por 

parte da Administração Pública denota apenas adequação, proporcionalidade e 

compatibilidade com o praticado no mercado, levando em consideração o mapa 

comparativo de preços anexo aos autos. 



 

 

 

                             CONCLUSÃO 

 
Ante o exposto, e diante das informações apresentadas pelo solicitante, esta 

Procuradoria, por meio de sua Assessoria não vislumbra óbice pela contratação 

pretendida, desde que atendidas as orientações aqui trazidas e desde que 

preenchidos os requisitos previstos em Lei, para que seja processada como 

DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento no inciso XIII do artigo 24 da Lei 

Federal n.º 8.666/93. 

Ressalte-se, por sua vez, o caráter meramente opinativo deste parecer, 

respeitando o poder soberano do Titular desta Prefeitura, caso entenda de forma 

diversa, para melhor atender ao interesse público.  

Em tempo, recomenda-se que os autos administrativos sejam remetidos a 

Controladoria Geral, para análise e deliberações finais a que compete, pois exerce, 

na forma da Lei, tal atribuição. 

É o parecer. Á conclusão superior.                                                         

                                                               São Miguel do Guamá, 30 de julho de 2021. 

                                          

                              ____________________________________________________ 
RADMILA PANTOJA CASTELLO 

Assessoria Jurídica  
OAB/PA n.º 20.908 

 
 
De acordo:  
 
_____________________________________________________ 
CAIO HENRIQUE PAMPLONA RODRIGUES 
Procurador Geral do Município 
OAB/PA 26.672 
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