
 

 

PARECER JURÍDICO 

 

Da: Assessoria Jurídica - ASSEJUR. 

Para: Comissão Permanente de Licitação - CPL. 

Assunto: Dispensa de Licitação nº 001/2020 – Contratação de empresa 

fornecedora de combustíveis diversos, para atendimento das necessidades e 

consumo das secretarias e fundos municipais vinculados da prefeitura de 

Cachoeira do Arari/Pa, oriundo do Pregão Presencial SRP nº 005/2019 – 

CPL/PMCA, resultado deserto por não acudirem interessados. 

Interessado: Wesley Fagner Miranda Ribeiro – Pregoeiro/PMCA. 

 

O presente parecer recebe a seguinte ementa: 

 

ADMINISTRATIVO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2020 – 

DISPENSA DE LICITAÇÃO. ORIUNDO DO PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº 005/2019 COM RESULTADO 

DESERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 24, V, DA LEI 8.666/93. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE 

COMBUSTÍVEIS DIVERSOS. PREÇOS COMPATÍVEIS COM 

O MERCADO. OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO.  

 

1 – SÍNTESE DO PROCESSO: 

Trata-se de contratação da Prefeitura municipal de Cachoeira do 

Arari, que deflagrou processo licitatório de Dispensa de Licitação, oriundo do 

Pregão Presencial SRP nº 005/2019, cujo objeto foi a contratação de empresa 

fornecedora de combustíveis diversos. 

Ocorre que foram publicadas e abertas duas sessões do certame. 

Entretanto, não houve comparecimento de empresas interessadas nos 

certames. 

Assim, foi solicitado a abertura de dispensa de licitação, com base 

no que estabelece o art. 24, V, da lei nº 8666/93. 



 

E, para a verificação da Formalidade, legalidade e regularidade 

desta contratação, antes da sua homologação e finalização o presidente da 

CPL solicitou o parecer desta assessoria jurídica. 

É o relatório, passo a OPINAR. 

2 – DO PARECER: 

Primeiramente, cumpre esclarecer que compete a essa Assejur, 

única e exclusivamente, prestar assessoria, sendo este parecer meramente 

opinativo, sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em 

aspectos relativos a conveniência e oportunidade da prática dos atos 

administrativos, que estão reservados à esfera discricionária do administrador 

público competente, tampouco examinar questões de natureza eminentemente 

técnica, administrativa e/ou financeira, salvo hipóteses anormais. 

Assim, a análise do presente parecer é restrita aos paramentos 

determinados pela Lei nº 8.666/93. 

No que tange ao cumprimento do disposto no artigo 38º, da Lei n° 

8.666/93 e possível concluir que todas as formalidades foram respeitadas. 

Pois, o procedimento licitatório foi iniciado com a abertura de processo 

administrativo, autuado, protocolado, assinado e numerado. 

De logo, nota-se, manifestação do setor financeiro comprovando a 

existência de dotação orçamentária própria para contratação de empresa 

fornecedora de combustíveis. 

Pois bem, a Constituição da República de 1988 instituiu a licitação 

como regra nas contratações realizadas pela Administração Pública, conforme 

se verifica no inciso XXI, art. 37, da Carta Magna. Ao agir assim, busca-se 

obter a melhor contratação, ou seja, aquela mais vantajosa para a 

Administração Pública com observância dos princípios constitucionais da 

isonomia, impessoalidade, moralidade e eficiência.  

Segundo o jurista Celso Antônio Bandeira de Mello[1], 

“a licitação visa alcançar duplo objetivo: proporcionar às 

entidades governamentais possibilidades de realizarem o 

negócio mais vantajoso (pois a instauração de competição 



 

entre ofertantes preordena-se a isto) e assegurar aos 

administrados ensejo de disputarem a participação nos 

negócios que as pessoas governamentais pretendam 

realizar com os particulares.” 

Conforme orientação do Tribunal de Contas da União, a licitação 

não é mera formalidade burocrática, visto que fundada em princípios maiores, 

quais sejam a isonomia e a impessoalidade. Não obstante, somente, em 

condições excepcionais, com base no princípio da eficiência, a lei prevê a 

possibilidade da dispensa da licitação. Veja-se: 

ACÓRDÃO Nº 34/2011 – PLENÁRIO – REL. MIN. 

AROLDO CEDRAZ: 

12. A obrigação de licitar não é mera formalidade 

burocrática, decorrente apenas de preceitos legais. Ela se 

funda em dois princípios maiores: os da isonomia e da 

impessoalidade, que asseguram a todos os que desejam 

contratar com a administração a possibilidade de competir 

com outros interessados em fazê-lo, e da eficiência, que 

exige a busca da proposta mais vantajosa para a 

administração. 

13. Assim, ao contrário do afirmado nas justificativas 

apresentadas, a licitação, além de ser exigência legal, 

quando bem conduzida, visa - e permite - a obtenção de 

ganhos para a administração. E quando a possibilidade 

de prejuízos existe, a própria lei, novamente com base no 

princípio da eficiência, prevê os casos em que o certame 

licitatório pode ser dispensado. 

No entanto, a própria Lei Maior dispõe que há exceções à regra 

de licitar, possibilitando a contratação direta, dentro desta excepcionalidade, o 

Art. 24, inciso V, da Lei Federal 8.666/93 prevê que a licitação poderá ser 

DISPENSÁVEL em caso de ausência de interessados. É o que podemos notar 

na leitura do dispositivo legal, vejamos: 

Art. 24. É dispensável a licitação:  



 

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; 

Assim, é permitido por lei, dispensar a licitação quando não 

houver interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser 

repetida sem prejuízo a Administração e mantidas, nesse caso, todas as 

exigências do edital anterior. 

Cabe destacar que, não deve o Administrador Público, por meio 

de justificativas genéricas, a exemplo de “atendimento ao interesse público” ou 

sob a alegação “de prejuízos ao ente público”, evadir-se ao cumprimento da lei 

(princípio da legalidade), por expressa vedação constitucional (art. 37, caput, 

da CF/88). É a lei que define as hipóteses de contratação direta pela 

administração pública na forma de dispensa ou inexigibilidade de licitação e a 

elas o administrador está restrito. 

A respeito, oportuno transcrever a lição de Jacoby Fernandes, 

Contratação..Cit., p.391 e ss, quando ressalta os requisitos para a dispensa de 

licitação com fundamento no incisos V do art. 24 da Lei 8.666/93 São: “a) 

ocorrência de licitação anterior; b) ausência de interessados; c) risco de 

prejuízo caracterizado ou demasiadamente aumentado pela demora 

decorrente do processo licitatório; d) evitabilidade do prejuízo mediante 

contratação direta; e) manutenção das condições ofertadas no ato 

convocatório anterior”. 

Desta forma, noto, de logo, que existe licitação anterior (Pregão 

Presencial nº 005/2019); ausência de interessados em 02 (duas) sessões 

marcadas; risco da paralisação do serviço público por ausência de 

combustíveis; manutenção das mesmas exigências do certame anterior e que a 

contratação direta vai evitar prejuízo para o Município de Cachoeira do Arari se 

considerado que a repetição de uma terceira publicação de abertura, é inviável 

pelo prazo, custos além dos decorrentes da própria licitação e, pela grande 

probabilidade de nova sessão deserta. Pois no município existe apenas 01 

(um) posto de combustíveis. 



 

Da mesma forma a minuta do contrato a ser firmado com a 

licitante vencedora, encontra-se em consonância com o Art. 55 da lei 8.666/93, 

observando todas as exigências cabíveis, sendo coerente com as disposições 

do edital. 

3 – CONCLUSÃO DA ASSEJUR: 

Ante o exposto, OPINO pelo processamento do presente certame 

na modalidade Dispensa de licitação, nos termos do Art. 24, V, da Lei nº 

8.666/93 pelo preenchimento de todas as exigências normativas e a correta 

adequação jurídica do presente certame. 

Retorne os autos para a CPL para os atos ulteriores de direito 

como adjudicação; parecer do controle interno; homologação do Prefeito 

municipal; contrato; publicação. 

É o parecer. 

Salvo Melhor Juízo. 

Cachoeira do Arari/PA, 27 de janeiro de 2020. 

 

 

 

EDIMAR DE SOUZA GONÇALVES 
OAB/PA N.º 16.456 
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