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PARECER: DISPENSA DE LICITAÇÃO – 0006/2021 - SMS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 002/2021 

SOLICITANTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE TERRA ALTA. 

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, 

TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL PATOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TERRA ALTA, COM BASE LEGAL O ART. 75, INCISO II, 

DA LEI Nº 14.133/2021. 

 

Trata-se de consulta encaminhada pela Secretária de Saúde, quanto à contratação 

de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final patológico, 

para atender as necessidades da secretaria de saúde do município de Terra Alta, com base 

legal o art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. 

 

Por força do disposto no art. 72, III e do §4º do art. 53, ambos da lei n.º 14.133/2021, foi 

remetido a esta Procuradoria Jurídica para análise e emissão de parecer, o procedimento 

administrativo, na hipótese de dispensa de licitação. 

 

Analisando o caso de perto, iniciamos a análise chamando à ordem a regra do 

art. 191, da Lei n º 14.133/2021, que prevê que, durante os próximos dois anos, a 

Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com a nova lei 

ou de acordo com a Lei 8.666/93 a Lei nº 10.520/02, das regras do RDC, constantes na Lei 

nº 12.462/2011 - visto que, conforme inciso II, do art. 193, a “antiga legislação” será revogada, 

apenas após dois anos da publicação da Lei nº 14.133/2021. 

 

Vale ressaltar, também, que a parte final do art. 191 prevê que a legislação escolhida 

deverá ser indicada, expressamente, no edital ou no aviso ou instrumento de contratação 

direta, vedada a aplicação combinada das Leis – 14.333/2021 e 9.666/93. Da mesma forma, 

no caso do pregão, não se pode utilizar, em um mesmo edital, as regras da Lei nº 10.520/02 e 

da Lei nº 14.133/2021. 

 

Assim, após a verificação da legislação apontada no caderno de dispensa, temos 

que o presente enquadra-se no art. 75, inciso II, da Lei n.º 14.133, de 01 de abril de 2021, que 

dispõe sobre hipótese de dispensa de licitação, Vejamos: 

 

Art. 75. É dispensável a licitação: 

 

II – para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), no caso de outros serviços e compras; 

 

 Em análise, esta Procuradoria apurou que o foi observado no procedimento licitatório 

o critério de menor preço em meio aos orçamentos apresentados, e que a empresa 

HIGIENIZADORA CARAJÁS LTDA EPP, inscrita no CNPJ de nº 05.448.978/0001-34, foi a que 

demonstrou menor valor em relação às demais empresas do mesmo ramo da atividade 

perseguida.  

 

Desta forma, como o valor total da despesa foi orçada em R$ 33.660,00 (trinta e três 

seiscentos e sessenta mil reais), e que o dispêndio possui dotação orçamentária prevista no 
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orçamento da Secretaria municipal de Saúde, tal procedimentos se encaixa nos moldes do 

artigo retrocitado. 

 

Em face do exposto, considerando o atendimento às exigências legais e uma vez 

atestado pelo estado de emergência pelo qual passa o município de terra alta, concluímos 

pela viabilidade da contratação direta através de dispensa de licitação, com fundamento 

no art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021. 

 

Registra-se que o presente parecer tem natureza opinativa, nos termos do art. 38, 

parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93 (Julgados STF: MS n.º 24.073-3–DF– 2002; MS n.º 

24.631-6–DF–2007), e apresenta como respaldo jurídico os fatos e fundamentos colacionados. 

 

É o entendimento, salvo melhor juízo. 
 

 

Terra Alta – PA, 29 de MAIO de 2021. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

PROCURADOR MUNICIPAL DE TERRA ALTA 

OAB/PA Nº 15.974 
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