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PARECER JURÍDICO N° 25912021 

Secretaria: Saúde e Vigilância Sanitária. 

Processo N°: 1.996/ 2021 	 PÁG.5L 

Licitação: DISPENSA 06212021. 	 VISTMO 

EMENTA: PROCESSO 1.99612021. LICITAÇÃO. 
DISPENSA 06212021. AQUISIÇÃO DE APARELHO 
BISTURI ELÉTRICO (A PARTIR DE 151W) PARA 
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, ESSE APARELHO SERÁ 

• USADO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO 
(CEM) CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE 
DIAMANTINO/MT. 

Relatório 

A Sra. Secrtaria de mun1cpal de Saúde e vigilnçia 

sanitaria, requereu processo licitatorio, qual, após tramItaço pelo setor lile 

licitações, veio a esta Procuradoria, para análise ,e parecer, o procedimero 

que tem como objeto a dispensa 062/202t e que, dz respeito 00 

mencionado em epígrafe. 

O mesmo visa a verificaçã~mai do procedimento

licitatório adotado e a análise da minuta do contrato, antes de dar início as 

próximas fases do processo. 

É a síntese do necessário. 

Passamos a análise jurídica do parecer. 

Dos fundamentos: 

Verifica-se no referido procedimento que, está 

acompanhado da portaria de nomeação da CPL, da autorização do Senhor 

Prefeito Municipal (p. 42/43), há individualização do objetojo ser dispensado 
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(p. 06/08), bem como descrição da dotação orçamentária e previsão de 

existência de recursos financeiros (p.41 - Parecer Contábil 16012021), ainda 

há a regularidade da previsão procedimental, requisitos exigidos no caput 

do art. 38, da Lei 8.666/93, senão vejamos: 

art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a 
abertura de processo administrativo, devidamente autuado, 
protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, 
a indicacão sucinta de seu obieto e do recurso DrópriO oara a 
despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: 

Constato a existência de 03 (três) orçamentos, certidão 

do setor de compras de que os preços estão de acordo com o praticado no 

mercado (p. 38). 

Portanto, verifico que õp.reço ....  está - ....rltr 	preço de 

mercado, conforme o chefe do Setor de Compras apontou..:........1. 

Consultado o presidente da CPL, ist.  no 

se tratar o presente de parcela de um mesmO servico, compra ou 

alienação de maior vulto aue possa ser realizada 4 uma só vez 

Desta feita, informa que, não cabe a esta Procuradoria 

entrar no mérito administrativo, se o gestor deveou no proceder com a 

dispensa, apenas emitir o parecer sobre a legalidade do ato, ou seja, 

atendidos os ditames legais, deve emitir o parecer jurídico sem efeito 

vinculante. 

Conclusão: 

Portanto, entendo regular o procedimento analisado e, 

assim, emito PARECER JURÍDICO POSITIVO sobre a legalidade da 

dispensa, desde que, haja disposição orçamentária, de acordo com 

o disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666193. 

Faz-se apenas três ressalvas: 
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1- Se eventualmente houver falta de certidões ou 

certidões em prazos espirados que seja 

regularizado antes da confecção do contrato 

administrativo, tendo em vista a necessidade de 

se demonstrar a regularidade fiscal do -c  pÁG 
contratado para prosseguimento do feito. 

2-0 Chefe do Setor de Compras deve trazer 

sistema Radar, demonstrando viabilidade de 

preços, ou, caso não traga o sistema radar, 

deve, atestar o motivo de não trazê-lo. 

SØMJ. é o parecer, emitido .rn.**. :::Carervt.. 

Diamntino/ML1 4 ,pe Outubro de 2021. 2O2 1 . 
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