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PARECER JURÍDICO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2020 

INTERESSADO: Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

 

Assunto: Dispensa de licitação para contratação 

de empresa especializada para prestação de 

serviço de banco de preços/pesquisa de mercado. 

 Base Legal: Inciso II, do art. 24 da lei n° 

8.666/93. 

 

 

1. DA CONSULTA 

Versa o presente expediente de solicitação de parecer jurídico no que tange ao 

procedimento de contratação direta, com fulcro no art. 24 da Lei de Licitações, para 

contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Banco de 

Preços/Pesquisa de Mercado com o fito de atender as necessidades do Departamento de 

Licitações e Contratos em suas demandas. 

Consta nos autos, a proposta da empresa NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES 

TECNOLÓGICAS LTDA, bem como os demais documentos necessários para análise de  

contratação por meio Dispensa de Licitação.  

Pois bem. 

Como é de conhecimento dos gestores públicos, todas as contratações da 

Administração Pública devem ser antecedidas de licitação, por força do art. 37, XXI da 

Constituição Federal. Assim, para operacionalizar o procedimento licitatório, a 

Administração Pública deve prever todos os custos inerentes às futuras contratações 

verificando a vantagem do negócio a ser realizado, com base na pesquisa de mercado. 

      Assim, submete os autos à analises e requer parecer. 

É o relatório. 
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2. DA FUNDAMENTAÇÃO 

Para subsidiar a decisão administrativa de firmar contratação de empresa 

especializada para prestação de serviço de banco de preços/pesquisa de mercado, 

passaremos as considerações sobre a possibilidade jurídica da matéria em exame.  

Assim, a presente análise se restringe aos aspectos jurídicos, não levando em 

consideração outros aspectos administrativo ou econômico. 

Por outro lado, não custa lembrar que o parecer jurídico, conforme orientação 

doutrinária é ato de natureza meramente opinativa, não vinculante, cabendo ao gestor 

avaliar e tomar a decisão que melhor lhe aprouver. 

Feitas essas considerações, cumpre dizer que a regra para a Administração 

Pública contratar com particulares é a realização prévia de processo licitatório 

(inteligência do art. 37, inciso XXI da CF/88 e art. 2º da Lei nº 8.666/93). 

Essa obrigatoriedade de licitar funda-se em dois aspectos basilares: o primeiro 

é de estabelecer um tratamento igualitário entre os interessados em contratar, como 

forma de realização do princípio da impessoalidade, da isonomia e da moralidade; e o 

segundo revela-se no propósito de alcançar a proposta que seja mais vantajosa para a 

Administração Pública.  

Todavia, existem certas situações em que o gestor público, embora podendo 

realizar o processo de licitação, poderá dispensar a realização do certame 

(discricionariedade), como são os casos previstos no art. 24 da Lei 8.666/93, hipóteses 

denominadas de licitação dispensável.  

A dispensa de licitação é medida de exceção, que retira seu fundamento do 

mesmo dispositivo constitucional que obriga o procedimento prévio à contratação, qual 

seja, o art. 37, XXI, que estabelece a obrigatoriedade de contratação mediante processo 

de licitação pública “ressalvados os casos especificados na legislação”. 

Na linha do que leciona a doutrina, significa dizer que, quando possível o 

certame, faculta-se a contratação direta com base no art. 24, inciso II, da Lei 8.66/93. Que 

assim dispõe: 

“Art. 24. É dispensável a licitação: 

            (...) 
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II - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite 

previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma 
mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que 
possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;” 

  Pelo exposto, verifica-se que o dispositivo prevê a exigência de autorização 

legal para que, desde que observados os requisitos fixados no dispositivo, o gestor possa 

deixar de instaurar a licitação e contratar diretamente compras e serviços gerais para a 

Administração. 

Como sinalado acima, o artigo não ostenta maiores dúvidas, posto ser de 

natureza objetiva, de fácil percepção.  

Diante disto, o Departamento de Licitação e Contratos apresentou informações 

necessárias quanto à necessidade para contratação de empresa especializada para 

prestação de serviço de banco de preços/pesquisa de mercado, comprovando a 

compatibilidade do preço a ser contratado com o valor praticado no mercado. 

Assim sendo, segue a conclusão. 

 

3. CONCLUSÃO 

Em sendo assim, obedecidas as regras contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e 

diante do interesse público devidamente justificado, essa Procuradoria Jurídica manifesta-

se de forma favorável a contratação da empresa na modalidade de Dispensa de Licitação, 

podendo dar prosseguimento ao processo licitatório e seus atos subsequentes. 

 

Este é o parecer, S.M.J. 

Igarapé-Açu/PA, 07 de janeiro de 2020. 

 

   
Arnaldo Saldanha Pires 

PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 
OAB/PA n° 7.799 
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