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PARECER LICITAÇÃO Nº 134/2021-PGMI 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7/2021-0024-PMI 

REQUISITANTE: DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, 

ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, PARA CARGOS DE NÍVEL 

FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR. 

 

RELATÓRIO  

Esta Procuradoria recebeu o procedimento de licitação ao norte 

referenciado, para fins de emissão de Parecer Consultivo acerca da 

documentação, apresentada para realização do certame licitatório na 

modalidade Dispensa de Licitação, visando a contratação de empresa 

especializada em reforma e construção de pontes de madeira, para atender 

demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, notadamente nos 

diversos córregos e igarapés das várias vicinais do Município de Itupiranga. 

Ressalte-se, que o presente parecer, não tem caráter vinculativo e nem 

decisório, e deve ser submetido à apreciação da autoridade superior, 

evidentemente, sem nenhuma obrigação de acatamento, sendo certo, que há 

a existência de divergências no que tange à interpretação da norma que 

rege a presente matéria. Constam dos autos os seguintes documentos: 

1 – Ofício nº 164/2021/PMI/SEGPLAF/DA, da Diretoria Administrativa 

solicitando contratação de Banca Organizadora do de Processo de Seleção 

de Pessoal; 

2 - Memorando nº 168/2021-SEGPLAF, endereçado ao senhor Prefeito 

municipal, solicitando a contratação da Fundação de Amparo e 

Desenvolvimento da Pesquisa- FADESP, para o serviço ao norte 

referenciado; 

3 – Recomendação Ministerial do MP/PA, orientando a realização de 

Processo Seletivo para contratação temporária; 

4 - Termo de Referência; 

5 – Tabela de Salários, Quantitativo de Vagas na várias Secretarias; 

6 – Despacho do Prefeito Municipal, para abertura de Licitação Pública; 

7 - Instauração de Processo Administrativo; 
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8 – Despacho da SEGPLAF ao Departamento de Contabilidade solicitando 

informação dobre existência de Crédito Orçamentário; 

9 - Despacho do Departamento de Contabilidade, informando a existência 

de Dotação Orçamentária;  

10 – Justificativa Pública para realização de Processo Seletivo Simplificado 

para a Administração Pública Direta e Indireta do Município de Itupiranga; 

11 – Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira; 

12 – Autorização do Senhor Prefeito Municipal para a contratação da 

empresa na Modalidade Dispensa de Licitação; 

13 – Portaria de Nomeação de Comissão Permanente de licitação; 

14 - Processo Administrativo de Licitação; 

15 – Justificativa Técnica para contratação por Dispensa de Licitação da 

Fundação de Amparo e Desenvolvimento da pesquisa – FADESP; 

16 – Ofício nº 35/2021/FADESP, apresentando-se, com juntada de 

Cronograma, Metodologia de Trabalho, documentos de constituição, 

Certificações oficiais, Certidões Negativas de Débitos e Atestados de 

Capacidade Técnica; 

17 Processo Administrativo de Dispensa; 

18 – Despacho da sra. Presidente da CPL solicitando Parecer Jurídico. 

 

É o necessário Relatório, passemos a análise e Parecer: 

 

2 – DA FUNDAMENTAÇÃO  

 

Foi encaminhado ofício pela senhora Diretora Administrativa ao senhor 

Secretario Municipal de Gestão, Planejamento e Finanças, para 

contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 

planejamento, organização, coordenação e execução de Processo Seletivo 

Público, para os cargos de Nível Fundamental, Médio e Superior, 

indicando a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – 

FADESP, através da modalidade dispensa de licitação. 

 

Os autos foram instruídos com os documentos ao norte relacionados e, 

através de despacho da Comissão Permanente de Licitação foi 

encaminhado à Procuradoria Municipal, para análise e parecer 

Acerca do solicitado, passemos a emitir opinião: 

O art. 24, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações 

posteriores, permite o afastamento da licitação, como exceção à regra de 

licitar, quando a Administração Pública, desejar, tendo em vista o interesse 

público que objetiva atingir, contratar uma “(...) instituição brasileira 
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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”, devendo, para tanto, serem 

observados todos os requisitos legais. 

Para fins de contratação direta por dispensa de licitação destas entidades, a 

Administração Pública deverá, necessariamente, como preceitua a lei, levar 

em consideração a sua inquestionável qualificação ético-profissional na 

respectiva área de atuação, caso contrário, perde a finalidade. 

Portanto, deve haver relação entre fins institucionais da entidade e o objeto 

que se pretende ajustar com a contratação, o que, em tese, afasta a 

possibilidade de um contrato dessa natureza para a realização de atividades 

que não guardem estrita relação com os objetivos estatutários. 

Aliás, a Súmula nº 250 do Tribunal de Contas da União, já estabelece que 

haja esta simetria: 

“TCU – Súmula 250 – A contratação de instituição sem fins 

lucrativos, com dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, 

inciso XIII da Lei nº 8.666/93, somente é admitida nas 

hipóteses em que houver nexo efetivo entre o mencionado 

dispositivo. A natureza da instituição e o objeto contatado, 

além de comprovada a compatibilidade com os preços de 

mercado”, 

Por conseguinte, no caso em comento, é do mais amplo conhecimento, 

principalmente no Estado do Pará, da larga e comprovada experiência da 

FADESP em realizar concursos públicos, além de que, é uma instituição, 

que preenche os requisitos legais necessários a convalidar sua contratação.  

Por outro lado, podemos asseverar, que a expertise da FADESP em 

executar o objeto contratado (concurso Público), também está contemplado 

regimental e estatutariamente naquilo que a Administração Pública busca, 

levando-se em consideração, justamente sua qualificação ético-profissional. 

Nesta trilha, também, é o magistério do renomeado Jorge Ulisses Jacoby 

Fernandes, que muito bem ilustra a situação em análise, verbis: 

“Importante salientar que tais requisitos são 

verdadeiramente intuito personae, obrigando o contratado 
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à execução direta dos serviços, visto que está subjacente um 

objetivo maior, que é o de prestigiar a finalidade da 

instituição por meio de trabalho desta. Se a subcontratação 

é em regra vedada, nesse caso, com muito mais razão há de 

sê-lo“ (Contratação Direta Sem Licitação, 9ª ed., Belo 

Horizonte, Fórum, 2011, p.441).  

Vale registrar que o administrador, para deliberar pela não realização de 

licitação, deve ter sempre uma cautela bastante redobrada.  

Como a licitação pressupõe certa demora para seu trâmite normal, 

entendemos, que no caso presente, considerando a Recomendação 

Ministerial, aliada a orientação do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará, que que determina através de Resolução que não haja 

Concurso Público durante o ano de 2021, porém, as contratações 

temporárias, devem ser precedidas obrigatoriamente, de Processo Seletivo 

Simplificado, e, caso seja feita pelo rito normal de uma licitação, 

certamente, que até o trâmite normal de todo o procedimento, ao final, já 

estaremos dentro do ano de 2022, prejudicando assim, o andamento do 

serviço público. 

Portanto, entende-se que com vistas a tutelar o interesse público em 

resolver a situação, poderá, a Administração Pública, sanar a situação 

mediante a dispensa de licitação com fulcro no artigo 24, inciso XIII Lei n. 

8.666/93 com suas alterações posteriores. Verificamos ainda, no presente 

caso, que o gestor está tomando todas as medidas cabíveis para realizar em 

tempo hábil o processo licitatório na modalidade Dispensa de Licitação, 

justamente para evitar uma situação de solução de continuidade no 

atendimento à população, considerando-se o encerramento de diversos 

Contratos Temporários, já renovados várias vezes, sendo que, inclusive, o 

Município de Itupiranga, está sendo alvo de procedimento instaurado pelo 

TCM/PA, justamente pela continuada renovação de contratos temporários 

das mesma pessoas sem processo seletivo.  

Por outro lado, a presente contratação, não está gerando ônus financeiro 

para a Administração Pública, haja vista, que a remuneração da FADESP, 

se dará com a arrecadação das taxas, que serão cobradas por esta, dos 

candidatos que se habilitarem ao procedimento seletivo. 
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 CONCLUSÃO  

 

Diante do exposto, esta Procuradoria Manifesta-se favoravelmente pela 

possibilidade de Dispensa de Licitação, para contratação da instituição 

Fundação de Amparo e Desenvolvimento de Pesquisa-FADESP, para 

realização do Processo Seletivo Simplificado visando selecionar candidatos 

para preencher diversos cargos disponíveis na Administração Pública de 

Itupiranga, objeto da presente Dispensa de Licitação, com fundamento no 

inciso XIII, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93 com suas alterações 

posteriores e nas demais legislações pertinentes.  

 

É O PARECER, o qual deve ser necessariamente submetido à apreciação 

da Autoridade Superior. 

 

Itupiranga – Pará, 09 de julho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

ANTONIO MARRUAZ DA SILVA 

Procurador Geral do Município 

Portaria nº 001/2021. 
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