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PARECER JURÍDICO 

 
INTERESSADO: Comissão Permanente de Licitação. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 12 LUGARES, E VEÍCULO FLUVIAL 
TIPO BARCO, COM CAPACIDADE PARA 08 LUGARES, PARA REALIZAÇÃO DE 
TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS E 
RIBEIRINHAS DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, QUE FAZEM TRATAMENTO 
FORA DO DOMICÍLIO 
 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E CONTRATOS. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, COM 

CAPACIDADE PARA 12 LUGARES, E VEÍCULO 

FLUVIAL TIPO BARCO, COM CAPACIDADE 

PARA 08 LUGARES, PARA REALIZAÇÃO DE 

TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NAS 

COMUNIDADES RURAIS E RIBEIRINHAS DO 

MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, QUE FAZEM 

TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. DISPENSA 

DE LICITAÇÃO. ART. 24, IV DA LEI FEDERAL Nº 

8.666/93. URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. 

1. RELATÓRIO. 

Trata-se de pedido de parecer jurídico acerca da regularidade do 

presente processo licitatório de dispensa, que tem como escopo a contratação de 

empresa especializada na locação de veículos tipo van, com capacidade para 12 

lugares, e veículo fluvial tipo barco, com capacidade para 08 lugares, para realização 

de transporte de pacientes residentes nas comunidades rurais e ribeirinhas do 

município de Ipixuna do Pará, que fazem tratamento fora do domicílio, conforme 

justificativa apresentada nos autos, cumprindo assim a finalidade pública de 

continuidade da prestação dos serviços públicos de modo eficiente, isto é, este 

procedimento tem a finalidade de suprir as necessidades do município, no âmbito 

da Secretaria Municipal de Saúde. 
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O processo se encontra devidamente justificado, restando evidente 

a urgência na contratação do objeto licitado por meio de procedimento mais célere, 

com o fito de evitar prejuízos a administração, inclusive por restar fracassado a 

tentativa de contratação do objeto por meio do Pregão Presencial Nº 006/2021-

PP/SRP. Assim, se quer evitar que seja prejudicada a continuidade da prestação dos 

serviços públicos. 

Dessa forma, resta cristalino que o presente procedimento se 

encontra devidamente justificado, conforme o Termo de Referência, com 

fundamentação bastante na urgência, sob pena de violação da continuidade da 

prestação dos serviços públicos. 

Tal certame ocorre por intermédio do Processo Licitatório nº 

7/2021-00041, com dispensa de licitação, nos termos dos artigos 24, V da Lei 

Federal nº 8.666/93.  

É o breve relatório do necessário. 

1. DOS LIMITES DA ANALISE E MANIFESTAÇÃO JURÍDICA 

Inicialmente, cumpre esclarecer que a presente manifestação limitar-se-á à 
dúvida jurídica "in abstrato", ora proposta e, aos aspectos jurídicos da matéria, ou 
seja, analise formal do procedimento e minuta do contrato em questão, abstendo-se 
quanta aos aspectos técnicos, administrativos, econômicos e financeiros e quanto à 
outras questões não ventiladas ou que exijam exercício da conveniência e 
discricionariedade administrativas, procedimental, bem como verificação e 
conferência de cálculos e valores e despesas, os quais não competem à Assessoria 
Jurídica, mas aos serviços técnicos competentes da Administração. 

A emissão deste parecer não significa endosso ao mérito administrativo, 
tendo em vista que relativo a área técnica competente da Administração, em 
atendimento as boas práticas consultivas, pela qual os órgãos consultivos não 
devem emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como os 
técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, sem prejuízo da 
possibilidade de emitir opinião ou fazer recomendações sobre tais questões, 
apontando tratar-se de juízo discricionário, se aplicável. 

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. 

Inicialmente, é relevante que se analise a possibilidade de 

utilização da dispensa de licitação para a contratação do objeto supramencionado. 
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No caso em tela, entende-se que o vínculo que se pretender firmar, 

com as estipulações de obrigações recíprocas, deverá efetivar-se por intermédio de 

contrato administrativo, sendo aquele formado entre a Administração e o particular, 

regulado também pelas normas de direito público aplicáveis ao contrato por força 

da natureza jurídica do contratante, isto é, traz ínsita na finalidade da contratação 

do objeto a ser licitado, que traduz o interesse Público. 

Desse modo, tem-se que tal contrato administrativo deverá ser 

formado mediante processo licitatório, nos termos estabelecidos pela Constituição 

Federal e a Lei Federal nº 8.666/93. 

A licitação nos contratos demonstra-se como regra no 

ordenamento jurídico, porém, a Lei de Licitações apresenta situações excepcionais 

onde poderá haver a dispensa de licitação nas contratações realizadas pela 

Administração, como no caso ora em análise. 

A dispensa de licitação é a possibilidade de celebração direta de 

contrato entre a Administração e o particular, nos casos estabelecidos no art. 24 da 

Lei de Licitações retromencionada. 

Entende-se que, excepcionalmente, quando o Poder Público 

pretende contratar uma empresa para prestação de serviços, visando atender as 

necessidades públicas, o administrador poderá dispensar o procedimento licitatório 

e contratar de forma direta. 

A licitação é o procedimento administrativo pelo qual a 

Administração Pública compra, vende, loca, contrata empresas prestadoras de 

serviços, através da escolha da proposta mais vantajosa ao interesse público, bem 

como às suas conveniências e necessidades1. Todavia, existem casos em que esse 

procedimento licitatório poderá ser dispensável, dispensado ou até mesmo 

inexigido, dependendo da situação concreta apresentada para análise. 

Diz-se, que a dispensa de licitação ocorre quando, embora viável a 

competição, sua realização se mostra contrária ao interesse público, por algumas 

das hipóteses explicitas na Lei nº. 8.666/93. 

                                                 

1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 24. Ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
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No presente caso a municipalidade realizou licitação na 

modalidade Pregão Presencial, Sistema de Registro de Preço, Procedimento n° 

006/2021-PP/SRP, onde as todas as licitantes foram inabilitadas, se mostrando 

fracassado. 

No que tange a licitação fracassada, cabe salientar que os termos 

'deserto' e 'fracassado' são utilizados especificamente para designar um 

acontecimento da fase externa do processo de contratação pública e eles ocorrem 

quando essa fase externa é realizada via licitação. 

Sabe-se que a realização da licitação nem sempre possibilita à 

Administração o atingimento do fim desejado, isto é, a contratação da solução para 

a sua necessidade, pois, por vezes, nenhum interessado comparece ou, quando 

comparece, não atende aos requisitos de habilitação exigidos ou sua proposta não 

possui condições de ser classificada. Assim, no primeiro caso, diz-se que a licitação 

foi deserta e, no segundo, que foi fracassada. 

No caso de pregão eletrônico a licitação será também considerada 

deserta quando o pregoeiro ao abrir a sessão, verificar que não há nenhuma 

proposta registrada. 

Segundo a Lei de Licitações de nº. 8666/93, licitação fracassada é 

aquela em que há interessados no processo licitatório, mas que não preenchem os 

requisitos necessários, sendo, portanto inabilitados ou desclassificados. Já a deserta 

é quando não aparece nenhum interessado em participar do certame licitatório. 

Em ambas as situações, o resultado para a Administração Pública é 

o mesmo, isto é, ela não se consegue obter da licitação o objeto visado, qual seja o de 

selecionar aquele com quem irá celebrar o contrato administrativo. 

A Lei de Licitações prevê algumas possibilidades de se dispensar a 

licitação para se contratar diretamente nos casos de licitação deserta e/ou 

fracassada. 

Para subsidiar a análise do caso em tela, o qual se trata de uma das 

hipóteses de licitação dispensável é importante destacar o que prevê o inciso V, do 

art. 24, da Lei nº 8.666/93. 

Art. 24-É dispensável a licitação: 
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(...) 
V quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, 
justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a 
Administração, mantidas, neste caso, todas as condições 
preestabelecidas; 

Analisando o inciso “V” acima citado conclui-se que o mesmo 

poderá ser aplicado quando: a) ninguém se interessou em participar da licitação, b) 

todos os interessados foram inabilitados, ou c) todas as propostas apresentadas 

ofertadas por licitantes foram desclassificadas, porque incompatíveis com o edital 

ou inexequíveis. 

Muito se discute se o inciso “V”, da Lei nº. 8.666/93, pode ser 

também aplicado no caso de licitação fracassada. Ressalta-se, que o fato de o 

legislador ter admitido a aplicação dessa hipótese de contratação direta apenas 

"quando não acudirem interessados à licitação anterior", uma primeira 

interpretação mais restritiva da disciplina legal conduziria a impossibilidade de 

aplicá-la aos casos de licitação fracassada. Isso porque, no certame fracassado 

verifica-se a presença de interessados por meio da apresentação de ofertas, contudo, 

esses concorrentes são inabilitados e/ou suas propostas são desclassificadas, de 

modo que, ao final do procedimento, não se obtém uma proposta válida, apta para a 

celebração do contrato pretendido. 

Não obstante, cogita-se uma segunda conclusão em vista da 

finalidade pretendida pela norma. O pressuposto a autorizar a dispensa de licitação 

na hipótese descrita no art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/93, não parece ser o simples 

fato de não acudirem interessados à licitação anterior, mas sim a necessidade de 

permitir a celebração da contratação sem que ocorra prejuízo à Administração, 

quando a licitação não alcançar esse fim e não houver tempo hábil para repeti-la sem 

prejuízo para a Administração. 

Identificado esse pressuposto para a hipótese de dispensa de 

licitação em comento, vê-se que o resultado de uma licitação fracassada gera o 

mesmo efeito de uma licitação deserta quando esses certames não puderem ser 

repetidos sem prejuízo para a Administração. Daí porque, não seria razoável 

acreditar que a solução prevista pelo legislador teria cabimento apenas para os 

casos de licitação deserta. Conclusão nesse sentido determinaria a ocorrência de 

prejuízo para a Administração no caso de licitação fracassada. 
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Quanto à possibilidade de realização de contratação direta, com 

fundamento no art. 24, V, da Lei nº 8.666/93, em virtude de certame anterior 

resultar fracassado, a Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União já adotou 

raciocínio em sentido similar no Acórdão nº 4.748/2009 – 1ª Câmara: 

4.4.3 Exame: Estabelece o art. 24, inciso V, da Lei 8.666, de 1993, a 
possibilidade de dispensa de licitação pública se satisfeitas 
simultaneamente as seguintes condições: (a) falta em certame 
anterior de proposta reputada válida (interpretação extensiva dada 
por este Tribunal à expressa hipótese de não-comparecimento de 
interessados) e (b) impossibilidade justificada de repetição do 
certame sem que haja prejuízo para a Administração, mantidas, neste 
caso, todas as condições pré-estabelecidas. 

Não resta dúvida que realizar um novo certame licitatório para a 

contratação do objeto em questão trará prejuízos a Administração, pois é evidente 

que qualquer repetição de licitação é prejudicial, em vários sentidos, ao órgão que 

licita, pois toda repetição prejudica (em preços, prazos, condições). No entanto, tal 

justificativa para dispensa com fundamento no art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/93 

deve ser muito bem fundamentada para restar lícita a contratação direta em casos 

de licitação fracassada ou deserta, observando sempre a contratação que seja mais 

vantajosa para a Administração. 

Conclui-se que o dispositivo em comento só justifica a contratação 

direta se a realização de nova licitação pública impuser prejuízo para a 

Administração. Nesse ponto residem as maiores dificuldades com relação ao inciso, 

dado que, evidentemente, não basta alegar qualquer tipo de prejuízo. Isso porque a 

realização de licitação pública sempre implica algum dispêndio e, por corolário, 

poder-se-ia dizer, algum prejuízo. 

Considerando que o objeto em questão é imprescindível para dar 

continuidade aos serviços prestado à população ipixunense, especialmente aos 

pacientes que necessitam serem transportados para realização de atendimento em 

outros municípios (Tratamento Fora do Domicilio – TFD) e a descontinuidade dos 

serviços prestados certamente trará prejuízos não apenas para a Administração, 

mas a todos os munícipes que deles dependem, por tratar-se de matéria de saúde 

pública, está Assessoria Jurídica entende resta justificada a contratação direta, até a 

realização de um novo certame licitatório, para a contratação do objeto em caráter 

de urgência, evitando assim, prejuízos a Administração e aos usuários dos serviços 

do TFD. 
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No ensejo, esta Assessoria Jurídica sugere que no caso da 

contratação ser efetivada, que seja providenciada pelo setor competente a 

elaboração do Termo de Dispensa de Licitação a ser comunicado dentro de 03 (três) 

dias, à autoridade superior, para Ratificação e Publicação na imprensa oficial, no 

prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista ser condição para a eficácia dos referidos 

atos, nos termos do art. 26 da Lei nº. 8.666/93. 

Feitas tais considerações, passo à análise da Minuta do Contrato, 

conforme disposições do Parágrafo único do art. 38, da Lei 8.666/93. 

Importante salientar que, assim como o particular, a Administração 

Pública também realiza atos bilaterais, como os contratos, visto que não é em todos 

os aspectos, observando sempre as restrições legais. Além disso, muitas vezes é mais 

viável para o município contratar com o particular ao invés dele próprio suprir suas 

necessidades. 

Para a doutrinadora Maria Helena Diniz, "contrato é o acordo de 

duas ou mais vontades, na conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer 

uma regulamentação de interesses entre as partes, com o escopo de adquirir, 

modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial". 

Ao tratar sobre o tema o art. 2º, parágrafo único da Lei 8.666/93, 

dispõe que: 

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. 
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e 
qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública 
e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação 
de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a 
denominação utilizada. 
 
Analisando o dispositivo acima, observa-se que o legislador deixou 

claro a possibilidade de a Administração Pública contratar com particulares, 

inclusive sem a necessidade de licitação em alguns casos previstos em lei, porém o 

acordo de vontade entre as partes deve esta evidenciado, assim como, a estipulação 

das obrigações reciprocas impostas aos contratantes. 
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Os contratos administrativos regulam-se por suas cláusulas e pelos 

preceitos de direito público, assim devem obedecer a diversas formalidades quanto 

a sua formação e composição. 

Deve ser composto por diversas cláusulas dentre as quais serão 

fixados o objeto, a vigência, o valor, a dotação orçamentaria. Além de estabelecer 

com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que 

definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

Neste sentido, o art. 55, Lei 8.666/93, disciplina que: 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que 
estabeleçam: 
I - o objeto e seus elementos característicos; 
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização 
monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 
pagamento; 
IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de 
entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso; 
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da 
classificação funcional programática e da categoria econômica; 
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, 
quando exigidas; 
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades 
cabíveis e os valores das multas; 
VIII - os casos de rescisão; 
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei; 
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para 
conversão, quando for o caso; 
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou 
a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor; 
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos 
casos omissos; 
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução 
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 
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É imprescindível ressaltar, que se o contrato for proveniente de 

dispensa ou inexigibilidade de licitação devem atender ao ato que os autorizou e da 

respectiva proposta, conforme art. 54, §2º da Lei 8.666/93. 

No tocante a minuta do contrato em anexo, observa-se que a 

referida minuta está em conformidade com o que determina a legislação (arts. 54, 55 

e ss da Lei nº 8.666/93), visto que cumpriu os requisitos mínimos exigidos quanto a 

sua formalidade e composição das cláusulas que se fazem necessárias para a 

elaboração de um contrato, não sendo necessário modificações nas justificativas ou 

cláusulas do mesmo. Portanto, nada a opor. 

Por fim, feita a análise acima, verifica-se que foram preenchidos os 

requisitos exigidos em lei. 

3. CONCLUSÃO. 

Por todo o exposto, considerando que a minuta analisada respeitou 

os preceitos legais da Lei Federal nº. 8.666/93, quanto à composição das cláusulas, 

bem como resguardando o poder discricionário do gestor público quanto à 

oportunidade e conveniência da prática do ato administrativo, esta Assessoria 

Jurídica OPINA pela aprovação da minuta do contrato, pelo que sugere o retorno dos 

autos ao Setor de Licitação e Contratos para demais providencias cabíveis. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Ipixuna do Pará/PA, 19 de maio de 2021. 

 
 
 
 
 

Miguel Biz 
OAB/PA 15409B 
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