
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2020
Fundamento: Pequeno valor – art. 24, inc. II, Lei nº 8.666/93  
Aquisição de medicamento Succinato de Metropolol 100mg e 25mg
Solicitante: Gabinete do Prefeito
Objeto: PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 
 

I – RELATÓRIO

Vem a esta Procuradoria para análise e parecer a questão referente à possibilidade 
legal de contratação, mediante dispensa de licitação, em razão do valor, nos termos do 
disposto no art. 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93, sendo: 

Empresa: S&R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob nº 04.889.315/0001-92, sita na Rua Regente Diogo A. Feijó, 
nº 451-D, Bairro São Cristóvão, em Chapecó  – SC. 

Objeto: Aquisição de medicamento Succinato de Metropolol 100mg e 25mg,  sendo: 
- 5.000 comprimidos de 100mg, pelo valor unitário de R$ 1,206, totalizando R$ 

6.030,00; e 
- 4.000 comprimidos de 25mg, pelo valor unitário de R$ 0,372, totalizando R$ 

1.488,00.

Valor: R$ 7.518,00 (sete mil, quinhentos e dezoito reais).

Justificativa do preço: foram colhidos três orçamentos, tendo a empresa 
apresentado a menor proposta.

Forma de pagamento: o pagamento será efetuado mediante apresentação do 
respectivo documento fiscal e comprovação de entrega dos produtos.

Conforme manifestação do setor contábil a lei orçamentária contempla a existência 
de projeto/atividade e dos recursos necessários para a contratação.

No caso em tela, cumpre ressalvar, de acordo com dados repassados pela 
Secretaria de Saúde e pelo Setor de Licitações, que a empresa CENTERMEDI COMERCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,  vencedora dos itens 27 e 28 da Tomada de Preços 
nº 10/2020, solicitou a desistência dos itens por não possuir estoque e nem previsão da 
entrega dos medicamentos e que as demais licitantes que cotaram os medicamentos não 
manifestaram interesse em entregar os produtos pelo preço cotado pela CENTERMEDI. 

Tal situação justifica a realização do processo de dispensa de licitação, por tratar-
se de medicamento de uso contínuo para tratamento de hipertensão e cardiopatias.

II - PARECER

A Administração Pública tem como regra geral para contratação a observância do 
princípio da obrigatoriedade do prévio processo licitatório (art. 37, inc. XXI, da CF).



No entanto, a própria Constituição Federal no artigo mencionado faz ressalva ao 
prever que nos “casos especificados na legislação” esse princípio poderá ser excepcionado. 
Assim é que o legislador federal, a quem competiu tratar de regras gerais sobre licitação, 
ao regulamentar essa norma constitucional na Lei Federal nº 8.666/90, elencou hipóteses 
que afastam a obrigatoriedade de licitação, abarcando-as em dois institutos, quais sejam, a 
dispensa e a inexigibilidade de licitação.

A diferença entre ambas reside no fato de que na dispensa é possível a 
competição, ou seja, a feitura de propostas pelos interessados, facultado ao 
administrador, em hipóteses taxativas elencadas pelos arts. 17 e 24 da Lei 8.666/90, que 
discricionariamente deixe de realizar o processo licitatório, ao passo que na 
inexigibilidade não há possibilidade de competição porque só há um objeto ou uma 
pessoa apta a atender as necessidades da administração (art. 25 da mesma lei). 

Feitas essas delineações conceituais, analisemos o caso em questão.

O art. 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93, confere à Administração Pública a 
possibilidade de dispensa de licitação "para outros serviços e compras de valor até 10% 
(dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II 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;” .

No caso em tela o valor total da contratação importará em R$ 7.518,00 (sete mil, 
quinhentos e dezoito reais), estando dentro do limite estabelecido no inc. II, do art. 24 
da Lei de Licitações. O pagamento será efetuado mediante apresentação do respectivo 
documento fiscal e comprovação da entrega do serviço.

 
A escolha da empresa encontra-se justificada, pois, dentre três orçamentos, a 

mesma apresentou proposta com menor preço.

Assim, entende-se configurados os requisitos do art. 24, inc. II e do art. 26, da Lei 
nº 8.666/93.

Com base no exposto, a Procuradoria Jurídica, S.M.J., emite parecer favorável à 
contratação em tela, mediante dispensa de licitação, com amparo no art. 24, inc. II, Lei nº 
8.666/93, eis que atendidos os requisitos legais autorizadores.

Contudo, à consideração superior do Prefeito Municipal.

Estação, 02 de outubro de 2020.

Flávia T. Klein Santolin
Procuradora Geral do Município
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