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EMENTA: administrativo. para “contratação direta de 

serviços visando à implementação de PROGRAMA DE 

ESTÁGIO através do fundo municipal de assistência social 

da PREFEITURA DE ALENQUER-PA”.    lei    nº 8.666/93. 
 
 

1. DO RELATÓRIO 
 

Tratam-se dos autos do processo licitatório na modalidade dispensa de licitação com a finalidade de 
contratação direta de serviços visando à implementação de PROGRAMA DE ESTÁGIO através do fundo 
municipal de assistência social da PREFEITURA DE ALENQUER-PA.  

 

O procedimento se iniciou por meio de Ofício da Secretária Municipal de Assistência Social de que 
aponta a necessidade, verificada a dotação orçamentária, a autorização de abertura do processo de dispensa 
emitida pelo Prefeito do município. A Comissão Permanente de Licitação – CPL encaminhou a esta Assessoria 
os autos com a documentação pertinente para parecer.  

 
Oportuno esclarecer que o exame deste órgão de assessoramento jurídico é feito nos termos do art. 

38, Parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, abstraindo-se os aspectos de conveniência e 

oportunidade da contratação em si. 
 

Dito isso, passa-se a análise da Consulta. 

É o relatório. 

 PARECER JURÍDICO 

REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 03.14.001/2022 

ASSUNTO: Dispensa de Licitação nº 013/2022-SEMAS 

OBJETO A contratação destina-se para “CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS VISANDO À 

IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE ALENQUER-PA.” 
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2. DA FUNDAMENTAÇÃO 
 

Primordialmente cumpre salientar que, a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XXI, 

estabelece a obrigatoriedade de realização de procedimento licitatório para contratações realizadas pelo 

Poder Público. No entanto, o próprio dispositivo constitucional reconhece a existência de exceções à regra 

ao efetuar a ressalva dos casos especificados na legislação, quais sejam a dispensa e a inexigibilidade de 

licitação. Dessa forma, o legislador Constituinte admitiu a possibilidade de existirem casos em que a licitação 

poderá deixar de ser realizada, autorizando a Administração Pública a celebrar, de forma discricionária, 

contratações diretas sem a concretização do certame licitatório. 

 

Nos termos da Consulta, o fulcro da mesma reside na possibilidade de utilização da dispensa de 

licitação para a contratação do objeto ora mencionado. A proposta tem fundamento jurídico nos diplomas 

legais, a saber:  

Licitação dispensável é aquela que a Administração pode 

deixar de realizar, se assim lhe convier. A lei enumerou 26 

casos (art. 24). 

A contratação direta pelo poder público poderá ser realizada por dispensa de licitação ao amparo do 

inciso XIII do art. 24 da Lei nº. 8.666/93, in verbis:  

Art. 24 – É dispensável a licitação:  

Inciso XIII - na contratação de instituição brasileira 

incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, 

do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de 

instituição dedicada à recuperação social do preso, desde 

que a contratada detenha inquestionável reputação ético-

profissional e não tenha fins lucrativos.  

 

Para se efetivar a dispensa de licitação, com fundamento no inciso XIII, do supracitado artigo 24, 

devem estar presentes os seguintes requisitos: 

a) a instituição deve ser brasileira; 

b) sua finalidade deve estar vinculada à dedicação à pesquisa, ao ensino ou ao desenvolvirnento 

institucional: 

c) possuir inquestionável reputação ético-profissional e não visar fins lucrativos. 

Ainda, observa-se que a dispensa de licitação com fundamento no artigo 24, inciso XIII, da Lei n° 

8.666/93 só é possível quando guardar nexo causal entre o objeto do contrato e as atividades de ensino, 

pesquisa ou desenvolvimento institucional. E nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Contas da 

União: 

"O TCU determinou à Administração Pública federal que 

'observe que as dispensas de licitação com amparo no 
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inciso XIII do art. 24 da Lei 8.666/93 só são possíveis 

quando houver nexo entre o objeto pretendido e as 

atividades de ensino, pesquisa ou desenvolvimento 

institucional, o que não é o caso de servicosordinários de 

informática, mesmo os de desenvolvimento de sistemas'. 

Nessa mesma oportunidade a referida Corte de Contas 

também decidiu que a Administração *atente que o 

requisito "desenvolvimento institucional°, previsto no 

inciso XIII do art. 24 da Lei 8.666/93, deve receber 

interpretação restrita, não podendo ser entendido como 

qualquer atividade que promova melhoria no 

desempenho das organizações, sob pena de 

inconstitucionalidade. (Acórdão 427/2002 - Plenário, DOU 

de 29.11.2002)" 

 

Inclusive, sobre o assunto, o Tribunal de Contas da União editou a Súmula n° 250: (...)  

 

"A contratação de instituição sem fins lucrativos, com 

dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inciso XIII, da 

Lei n.° 8.666/93, somente é admitida nas hipóteses em 

que houver nexo efetivo entre o mencionado dispositivo, a 

natureza da instituição e o objeto contratado, além de 

comprovada a compatibilidade com os pregos de 

mercado". 

Na hipótese, a contratação tem por escopo a realização da implementaçaõ do programa em questão 

para o provimento do cargo de estagiário, cabendo à CIEE a elaboração desse programa por meio da qual 

seriam selecionados os estagiários, atividades que se subsomem no conceito de desenvolvimento 

institucional e que constam, expressamente, no rol das incumbências estatutárias da instituição contratada.  

 

Diante disso, a qual está disciplinada no artigo 24 da lei 8.666/93. Imprescindível esclarecer, 

entretanto, que, para se torne possível a contratação direta por dispensa, faz-se mister comprovar que a 

proposta ofertada é a mais vantajosa para a administração pública. Impende ainda frisar a necessidade de 

comunicação de dispensa ao Chefe do Poder Executivo Municipal no prazo de 03(três) dias, para ratificação, 

e a necessidade de publicação na impressa oficial e no hall de entrada do prédio da Prefeitura Municipal no 

prazo de 05(cinco) dias, como condição para eficácia dos atos, assim como a razão de escolha do fornecedor 

e justificativa do preço.  

 

 

No que se refere à modalidade de dispensa, verifica-se que é a adequada ao caso em análise, 
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assistindo razão os fundamentos apontados pela CPL, vez que, a inteligência do artigo 24, XIII da Lei 8.666/93 

firma que é dispensável a licitação aos contratos de contratação de empresa destinado a implementação de 

programas de estagiário, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação 

prévia 

 

4. CONCLUSÃO 
 

Ante o exposto, Com base na legislação vigente, conclui-se, salvo melhor juízo, presentes os 

pressupostos de regularidade jurídica dos autos, ressalvado o juízo de mérito da Administração e os aspectos 

técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à análise dessa Procuradoria Jurídica, diante da 

documentação acostada aos autos, esta Assessoria Jurídica opina pela aprovação da minuta de edital e seus 

anexos, dentre os quais a minuta do contrato – o que foi atendido, referente ao Dispensa de Licitação nº 

013/2022-SEMAS pelo que se conclui e se opina pela aprovação e  regularidade do processo adotado até o 

presente momento, estando cumpridos todos os requisitos exigidos legalmente, recomendando-se a 

continuidade da Dispensa, haja vista a ausência de óbice jurídico para tanto. 

É o parecer. Salvo Melhor Juízo. 
Da autoridade administrativa superior. 

 

Alenquer  – PA, 30 de março de 2022 

 

 

__________________________ 

Bruno Pinheiro de Moraes 

Oab.Pa n°: 24.247 


		2022-03-30T13:20:59-0300
	BRUNO PINHEIRO DE MORAES




