
 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA 
Assessoria Jurídica 

 

PARECER JURIDICO  
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 056/PMS/2022 

Origem: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Assunto: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/PMS/2022 

Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 

CONCRETO ARMADO - RUA PINGO DE OURO ESQ. C/ RUA JATOBÁ, ZONA URBANA DESTE 

MUNICÍPIO DE SAPUCAIA, ESTADO DO PARÁ. 
 
 

I. RELATÓRIO 
 
Trata-se da análise da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/PMS/2022, que tem por 

objeto a execução de serviços de REFORMA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE CONCRETO 

ARMADO.  
Constam nos autos do processo: Solicitação de abertura de processo licitatório; 

Requerimento e justificativa da contratação; Laudo Técnico, Memorial Descritivo e Planilhas 

Orçamentárias; Portaria que nomeia a Comissão Permanente de Licitação – CPL; Publicação da 

Solicitação de Propostas; Propostas e Justificativas da Dispensa.  
É o relatório. Passo a análise e ao parecer. 

 

II. ANÁLISE 
 

Preliminarmente, ressaltamos que o Parecer é feito sob o prisma estritamente jurídico, 

não adentrando, portanto, na análise da conveniência e oportunidade dos atos praticados no 

âmbito da Administração, nem em aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa. 

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. A contratação foi autorizada pelo 

gestor da Prefeitura Municipal de Sapucaia.  

 

Na hipótese sumariada utilizou-se a Administração do procedimento de dispensa de 

licitação, prevista no art. 75, Inciso I, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de Abril de 2021, em que 

deve ser observado o limite atribuído ao valor estimado do contrato, a saber: 

 “Art. 75. É dispensável a licitação: 
 
I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 
100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de 
engenharia ou de serviços de manutenção de veículos 
automotores; “ 
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Conforme se verifica a Dispensa de licitação é adequada para os casos em que se 

pretendem a realização de obras e serviços de engenharia em até R$ 100.000,00 (cem mil 

reais), enquadrando-se assim a modalidade em questão, tendo em vista o valor estimado de R$ 

91.550,48 (Noventa e um mil e quinhentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos). 

 

Os recursos necessários para custear a despesa segundo a autoridade competente são 

provenientes da seguinte dotação orçamentária: 

Prefeitura Municipal De Sapucaia 

Secretaria Municipal Obras, Transporte E Urbanismo 

Código: 04.122.0038.1003 – Construção, Ampliação E Reforma De Edificações Publicas 

Elemento: 4.4.90.51 – Obras E Instalações 

 

Consta ainda nos autos cópia da designação da Comissão de Licitação, nomeando 

Presidente, Secretário e Membro, cujas atribuições incluem, dentre outras, o recebimento das 

Documentações e propostas, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação. 

 

a)  DA MINUTA DO CONTRATO 
Os contratos administrativos são regidos, pela Lei Federal 14.133, de 01 de Abril de 

2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), o seu objeto, como bem define MARIA 

HELENA DINIZ, “é o bem público, o serviço público, a utilidade pública ou o interesse 

público”.  
O Objeto será sempre um bem ou serviço público, devendo estar presente, de forma 

determinante, o interesse público, sob pena de nulidade absoluta.  
Os contratos regulados pelo Estatuto das Licitações devem estabelecer com clareza e 

precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definem os direitos, 

obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da 

proposta a que se vinculam.  
A regra, no que pertine à execução de contratos administrativos, é a mesma que preside 

todos os ajustes privados, exigindo o seu exato e fiel cumprimento segundo as cláusulas afetas, 

sob as sanções constantes do Art. 162 e seguintes da Lei 14.133/21.  
No caso vertente, a minuta do contrato preenche todos os requisitos para a formalização 

do ajuste final do presente certame, suas cláusulas contemplam os requisitos do art. 92 e 

seguintes da Lei 14.133/21. 

 

III – PARECER  

Ante o exposto: 

(i) opinamos pelo prosseguimento do certame licitatório na modalidade de DISPENSA 

DE LICITAÇÃO Nº 006/PMS/2022, devendo dar cumprimento ao Art. 72 da Lei n. 14.133/21, 
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bem como à Resolução nº. 11.535/TCM/PA, de 01 de julho de 2014, em atenção ao princípio da 

publicidade, juntando-se comprovante de sua publicação ao processo administrativo, 

obedecendo-se aos prazos legais aplicáveis ao procedimento em comento.  
(ii) importa destacar que compete a esta Assessoria Jurídica prestar consultoria sob o 

prisma estritamente jurídico, não lhe sendo possível adentrar a análise da conveniência e da 

oportunidade da prática de atos administrativos e nem ainda manifestar-se sobre os aspectos de 

natureza eminentemente técnico-administrativa.  
 
É o parecer, s.m.j.,  

Sapucaia (PA), em 16 de janeiro de 2023.  
 

 

 

Mauro Cesar Lisboa dos Santos  
Advogado 

4.288 - OAB/PA 
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