
 

 
 

PARECER JURIDICO Nº 119/2021 - PGMI 

 

Processo nº 7/2021-022/PMI 

MODALIDADE: DISPENSA 

Expediente: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para 

execução de reforma da fachada da Prefeitura Municipal de Itupiranga. 

Origem: Departamento de Licitações 

 

I - Do relatório 

 

 A Comissão de Licitação determinou o encaminhamento do procedimento Dispensa de 

Licitação nº. 7/2021-022-PMI, tendo por objeto a “Contratação de empresa especializada 

em serviços de engenharia para execução de reforma da fachada da Prefeitura Municipal 

de Itupiranga.”. 

 

 O mesmo foi distribuído a este Assessoramento Jurídico para fins de atendimento 

ao ordenamento legal. 

 

 É o relatório. 

  

II – Do Mérito 

 

 Estabelece o art. 37, inciso XXI, da Carta Magna, a obrigatoriedade de realização de 

procedimento licitatório, para contratações feitas pelo Poder Público. No entanto, o 

próprio dispositivo constitucional reconhece a existência de exceções à regra, ao efetuar 

a ressalva dos casos especificados na legislação, quais sejam a dispensa e a 

inexigibilidade de licitação. 

 

 Sendo assim, o legislador Constituinte admitiu a possibilidade de existirem casos em 

que a licitação poderá deixar de ser realizada, autorizando a Administração Pública a 

celebrar, de forma discricionária, contratações diretas, sem a concretização de certame 

licitatório. 

 

 A dispensa de licitação é uma dessas modalidades de contratação direta. O art. 75, 

da Lei 14.133/21, elenca os possíveis casos de dispensa, especificando em seu inciso I 

que é dispensável a licitação quando o valor não ultrapassar R$ 100.000,00 no caso de 

obras e serviços de engenharia, in verbis: 

 

Da Dispensa de Licitação 
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; 

 

 Conforme demonstrado, o valor a ser pago pelo serviço que se pretende contratar é 

de R$ 90.886,48, atendendo assim a regra acima estipulada.  

 

 Contudo, a Lei de Licitações, exige que os processos de dispensa de licitação sejam 

formalizados com alguns elementos, vejamos: 

 

 No caso específico, temos: a) razão da escolha do fornecedor ou executante (inciso 

e b) justificativa do preço. 

 

 No que respeita ao requisito da escolha do fornecedor, verifico a realização 

pesquisa de preços de pelo menos três propostas, requisito indispensável na escolha do 

contratante, escolhendo a de menor valor. 

 

 O preço levou em consideração o projeto elaborado pelo departamento de 

engenharia da PMI. 

 

 Nos termos do artigo 6º, III e VII, da Resolução 11.535/TCM-PA DE 01 DE JULHO DE 

2013, devem ser publicados também no Mural de licitações do TCM, na mesma data da 

publicação no Diário Oficial do Município, o termo de dispensa e o extrato do contrato. 

 

 Portanto, OPINO pelo DEFERIMENTO e a respectiva contratação com dispensa de 

licitação, nos termos do artigo 75, inciso I, da Lei 14.133/21. 

 

 É o Parecer S.M.J. 

 Itupiranga/PA, 30 de Junho de 2021. 

 

 

 

 

 
ANTONIO MARRUAZ DA SILVA 
Procurador Geral do Município 

Portaria 001/2021 
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