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PARECER JURÍDICO 

 

PROC Nº PR2022.10/CLHO-04841 

PARECER JURÍDICO Nº 0004/2022   

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS 

ASSUNTO: ANALISE DA MINUTA DO CONTRATO 

 

RELATÓRIO: 

 

 Trata-se de Processo Administrativo de Dispensa de Licitação, para a contratação de 

empresa para a prestação especializada em coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destinação final 

do lixo Hospitalar, Unidades Básicas de Saúde, UPA, CAPS e SAMU, para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Coelho Neto – MA. 

  

 De ordem Procuradoria Geral do Município fora remetido os autos da Dispensa de Licitação em 

referência, para análise desta Assessoria Jurídica, expediente que versa sobre a análise da minuta do contrato, 

conforme exigência do art. 38, parágrafo único, da Lei nº. 8.666/93. 

 É breve o relatório. 

 

DA ANÁLISE E DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: 

  

 Preliminarmente, cumpre ressaltar que, salvo exceções, a administração pública ao estabelecer 

procedimento de contratação, tem o dever de realizar por meio de licitação, com a finalidade de escolher a 

proposta mais vantajosa. Conforme artigo 37, CF/88: 

 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
(...)   
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações 
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a 
todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

  

 No caso em tela, o procedimento licitatório visa garantir o princípio constitucional da isonomia, 

com isso obtendo a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, para que não afronte outros 

princípios aplicáveis à gestão pública, deve o administrador, nas hipóteses de dispensa de licitação, selecionar 
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a melhor proposta utilizando-se de outras formas capazes de resguardar a isonomia e a impessoalidade da 

contratação, conforme disposto no manual de compras diretas do TCU. 

Nesse diapasão, no que tange à modalidade ora pretendida, ressaltam a doutrina e a jurisprudência 

que a dispensa de licitação deve ser excepcional, pois a regra é que toda a contratação da Administração 

Pública deve ser precedida de licitação, para preservar o princípio da supremacia do interesse público, 

conforme retromencionado.  

“Art. 24 É dispensável a licitação:  
(...)  
II - para outros serviços e compras de valor até dez por cento do limite previsto na 

alínea “a” do inciso II (R$ 17.600,00) do artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos 
nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de 
maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.” Valor atualizado pelo Decreto Nº 9.412, 
de 18 de junho de 2018. 

  

Necessário frisar que além da adequação do preço, o caso em análise trata da hipótese do Art. 24, 

II da Lei de Licitações, que se dá, conforme acostado nos autos, devido o valor amparado pela lei, além da 

justificativa para a contratação, que expõe a urgência da contratação, em razão do objeto que trata de um 

serviço essencial e de saúde pública. 

 

Frente a isto, no caso concreto, conforme o apresentado nos autos, a partir da contratação deste 

objeto será contemplada a contratação do serviço de Contratação de empresa para a prestação especializada 

em coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destinação final do lixo Hospitalar, Unidades Básicas 

de Saúde, UPA, CAPS e SAMU, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município 

de Coelho Neto –MA, se conclui que o valor está de acordo com a limitação legal. 

 

DA ANALISE DA MINUTA CONTRATUAL: 

A Lei de licitações elenca como cláusulas necessárias nos contratos administrativos:  

 
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:  
I - o objeto e seus elementos característicos;  
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;  
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento 
de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a 
do efetivo pagamento;  
IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de 
recebimento definitivo, conforme o caso;  
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática 
e da categoria econômica;  
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;  
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das 
multas;  
VIII - os casos de rescisão;  
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IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista 
no art. 77 desta Lei;  
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;  
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao t. ermo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite 
e à proposta do licitante vencedor;  
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;  
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. A minuta contratual constante dos autos contempla as 
cláusulas pertinentes enumeradas no art. 55, ora transcrito. 

 

 Nesse sentido, mesmo o referido artigo elencando todas as cláusulas “necessárias”, a doutrina 

ensina que nem todas as cláusulas contidas no artigo 55, são de fatos obrigatórias. 

Segundo leciona o professor Marçal Justen Filho, a rigor, “são obrigatórias apenas as cláusulas 

correspondentes aos incisos I, II, III, IV e VII. As demais ou são dispensáveis, porque sua ausência não 

impede a incidência de princípios e regras gerais, ou são facultativas, devendo ser previstas de acordo com 

a natureza e as peculiaridades de cada contrato.” 

Portanto, fica evidenciado que a referida minuta acostada nos autos do processo, cumprem os 

requisitos necessários e previstos em Lei. 

DO PARECER: 

 

O presente parecer é prestado sob o prisma estritamente jurídico, não competindo a essa assessoria 

jurídica adentrar no mérito da conveniência e oportunidade dos atos praticados pelos gestores públicos, tão 

pouco quanto a veracidade de informações técnicas, administrativas ou financeiras.  

Ante todo o exposto, conclui-se, presentes os pressupostos de regularidade jurídica dos autos, 

podendo o processo de contratação produzir os efeitos jurídicos pretendidos pelo que essa Assessoria 

Opina pela POSSIBILIDADE JURIDICA EM TESE, desde que cumpridas a exigências previstas no 

artigo 26 da Lei 8.666/93, devendo, portanto, a referida Dispensa de licitação ser comunicada a autoridade 

competente para a ratificação do objeto e a sua devida publicação no Diário Oficial do Município.  

 

É o parecer, salvo melhor juízo.  

 

Coelho Neto (MA), 05 de dezembro de 2022. 

 

 

 

Cláudia Marta Miranda de Castro Silva 

Assessora Jurídica 

Portaria nº 117/2022- SEMPG 
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