
 

 

 

 

 

PARECER JURÍDICO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 51/2022 - CPL/PMSMG 
PROCESSO LICITATÓRIO: INEXIGIBILIDADE 06/2022 - 0006 – CPL/PMSMG. 
INTERESSADO: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 

 

 

 

RELATÓRIO 
 

Trata-se de encaminhamento da Presidente da CPL, requerendo consulta 

quanto à possibilidade em prosseguir com a contratação de empresa exclusiva e 

especializada em fornecimento de peças e acessórios de aparelho de anestesia, 

conforme descrições técnicas apresentadas no termo de referência (fl. 02 a 05). 

A presente solicitação foi oriunda da Secretaria Municipal de Saúde por meio 

do Ofício n.º 157/2022, apresentando as especificações necessárias e ainda 

justificando a necessidade atual no Hospital Municipal de São Miguel do Guamá. 

A Diretoria de Licitações em conjunto com a Comissão Permanente de 

Licitação ratificaram a modalidade escolhida como sendo a inexigibilidade de 

licitação, haja vista a inviabilidade de competição de certame público em face de se 

tratar de fornecedor exclusivo (cf. fl 36) 

Vê-se nos autos as documentações relativa aos fatos narrados. Houve a 

instrução processual, por meio de vários atos administrativos exarados e 

ratificados pelos seus agentes públicos responsáveis em cada setor competente. Os 

autos vieram a Procuradoria Jurídica Municipal por força do art. 38, inciso VI, e 

Parágrafo Único, da lei 8666/93.   

Este é o breve relatório. 

 

 



 

 

 

 

 

                                        PRELIMINARMENTE 
 

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. Toda a matéria suscitada 
na impetração é devolvida à apreciação do Colegiado deste Tribunal, via 
interposição de agravo regimental, desde que a defesa interponha 
recurso no qual sejam infirmados todos os fundamentos apresentados na  
decisão monocrática do relator. (…) (AgRg no HC 606.277/BA, Rel. 
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 
15/12/2020, DJe 17/12/2020). 
 

 

 



 

 

 

 

                                                      ANÁLISE JURÍDICA 

A obrigatoriedade de licitação é um mandamento constitucional insculpido 

no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, conforme redação a seguir disposta: 

“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 da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: XXI – ressalvados os casos especificados 
na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados 
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos 
termos da lei, a qual somente permitirá as exigências de qualificação 
técnica e econômica indispensáveis a garantia do cumprimento das 
obrigações”. 
 

 

Neste sentido, o dispositivo constitucional é regulado pela Lei n.º 8.666/93, 

nos seus artigos 24 e 25, aonde disciplinam, respectivamente, as hipóteses de 

contratação mediante dispensa e inexigibilidade de licitação. No que concerne à 

hipótese de inexigibilidade, sua necessidade decorre a partir da inviabilidade da 

competição entre interessados, conforme rol exemplificado do art. 25, da Lei 

8.666/93.  

As inexigibilidades da licitação estão previstas no art. 25, da Lei nº 8.666/93, 

que assim prevê:  

“Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial: I - para aquisição de materiais, equipamentos, 
ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, 
devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado 
fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se 
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou 
Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes”. (grifo 
nosso). 

 

Assim como o inciso I, do art. 25, determina que é inexigível a licitação “para 

aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos  



 

 

 

 

por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo”. No que interessa ao 

caso sob análise, por força do art. 25, I, procede-se a contratação por 

inexigibilidade de licitação desde que se trate de serviço técnico enumerado no art. 

13 qualificados pela singularidade da atividade, pela notória especialização e pela 

inviabilização de competição.   

Vê-se, portanto, que a própria lei especifica as hipóteses de exceção à regra 

geral, oferecendo uma margem de ação ao administrador, diz então que a 

Administração Pública possui discricionariedade para contratar por 

inexigibilidade de licitação para os casos expostos. Significa que o Poder Público 

age de acordo com a conveniência e oportunidade da situação, mas sem 

desrespeitar o ordenamento jurídico, obedecendo aos princípios gerais da 

Administração Pública. 

Pretende-se, no caso em apreço, contratar pessoa jurídica especializada e 

exclusiva para o fornecimento de peças e acessórios de aparelho de anestesia, tipo: 

SAT 500 séries 1660 do fabricante K.TAKAOKA – conforme termo de referência 

apresentado pelo Secretário Adjunto de Saúde. 

Assim, mediante a impossibilidade de submeter à competição, que afasta o 

dever geral de licitar, justificou-se futura contratação frente à necessidade de 

aquisição das peças e acessórios descritos.  Essa impossibilidade deve decorrer do 

objeto, como nos casos de produto exclusivo, ou mesmo que não seja se mostra 

inconciliável com a ideia de comparação objetiva de propostas. 

A espécie normativa que, atualmente, disciplina a Licitação é a Lei Federal nº 

8.666 de 21 de junho de 1993. Esta veio regulamentar o artigo 37, XXI da 

Constituição Federal de 1988, uma vez que a norma não é de eficácia plena, mas 

sim de eficácia limitada que, em outros dizeres, significa a necessidade de lei 

posterior vir a regulamentar seu conteúdo para que gere efeitos no mundo 

jurídico.  



 

 

 

 

Acontece que a própria Constituição da República, como sobredito, delega às 

legislações infraconstitucionais o possível modo de operar, dentre eles as hipóteses 

em que as contratações da Administração Pública não serão precedidas de 

processos licitatórios - o que não pode dispensar um processo administrativo. 

Essas exceções normativas denominam-se dispensa e inexigibilidade de licitação, 

limitadas aos casos definidos nos arts. 24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/93, 

respectivamente.  

Aduza-se que, no experiente magistério do já clássico MARÇAL JUSTEN 

FILHO: 

“[a] contratação com fornecedor exclusivo envolve, normalmente, os 
casos em que a Administração somente poderá adquirir o produto de um 
fornecedor específico. A regulação legal abrange os casos onde existir 
pluralidade de produtos aptos a satisfazerem o interesse público, mas 
todos eles sujeitos à venda pelo mesmo e único fornecedor. — A 
exclusividade a que alude a Lei é aquela jurídica. Indica a situação de 
natureza contratual que assegura a um dos contratantes comercialização 
de bens ou serviços em determinadas áreas geográficas. ” (JUSTEN FILHO, 
Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Aide, 1994. p. 169) . 

 

Assim, não resta qualquer dúvida sobre a possibilidade da contratação com 

base no art. 25, I, da Lei nº 9.666/93, desde que atendidos os requisitos exigidos 

nesses dispositivos legais.  

Diante do exposto, verificada as determinações legais, esta Procuradoria 

entende ser imprescindível adotar, em caso de se proceder à inexigibilidade de 

licitação, o procedimento do art. 26 da Lei n.º 8.666/93, abaixo transcrito: 

 

“Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º  do art. 17 e no inciso 
III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 
25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do 
parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 
3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na 
imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a 
eficácia dos atos. (grifo nosso)”. 



 

 

 

 

[...] 

“Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 
retardamento, previsto  neste artigo, será instruído, no que couber, com 
os seguintes elementos: I- caracterização da situação emergencial ou 
calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso; II - razão da 
escolha do fornecedor ou executante; III - justificava de preço; - IV 
documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens 
serão alocados”. 

 

Ademais, é salutar delinear que a CPL deve observar as formalidades do 

parágrafo único do art. 26 da lei citada, e ainda deverá proceder as comunicações 

necessárias para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo 

legal, como condição para a eficácia dos atos. Ressalte-se, ainda, quanto à minuta 

do contrato apresentado, devendo estar em conformidade com o disposto no artigo 

55 da Lei n.º 8.666/93, eis que verificado seu conteúdo até o momento, se vê que 

estão presentes todas as cláusulas necessárias que devem fazer parte dos 

contratos administrativos.  

Em tempo, e não menos importante, é imperioso dizer que a ausência de 

processo licitatório não equivale à contratação informal, realizada com quem a 

administração bem entender e sem as cautelas e nem as documentações devidas. 

Os autos devem estar revestidos de todas as exigências previstas na Legislação, 

justificado e precedido de todo o controle interno e externo da administração 

pública.  

O preço praticado e futuramente contratado deve ser razoável e condizente 

com as dificuldades e zelo exigido no desempenho das atividades, bem como 

compatíveis com o preço de mercado, sob pena de abertura de apuração de 

responsabilidade a quem der causa.  

Em tempo, é necessário dizer que é dever da administração fiscalizar com 

rigor a execução dos serviços contratados, devendo designar fiscal/servidor 

especialmente para o feito. 

 



 

 

 

 

CONCLUSÃO 

Diante de tudo o que foi exposto, esta Assessoria – em caráter opinativo, 

entende pela viabilidade no prosseguimento, conforme disposto nos artigos 25 

inciso I da Lei 8.666/93. Deve a instrução processual ser realizada com 

observância do rito previsto no art. 26 do mesmo diploma legal e diante as 

orientações disciplinadas pelos doutrinadores citados, pois apresentam 

detalhamento dos requisitos que devem compor à contratação.  

Encaminhe-se para análise e deliberações finais da Controladoria interna, 

para emissão de parecer de conformidade dos todos praticados, pois esta exerce, 

nos termos da lei, as atribuições de fiscalização da administração em face dos 

princípios norteadores. 

São os termos do parecer meramente consultivo e opinativo, a fim de que a 

autoridade máxima do órgão decida ou não pelo prosseguimento, após as 

orientações aqui formuladas. 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

                                                       São Miguel do Guamá, 25 de fevereiro de 2022. 

 

____________________________________________________ 

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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