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PARECER JURÍDICO 
 
Parecer n.º 13/2021/PJG - Hust 
 
Processo Administrativo nº. 001-2021  
 
Interessado: Comissão Especial de Contratação - Portaria nº 008/HUST-DG/2020 - 
(Direção do Hust). 
 
Objeto: Solicitação de parecer jurídico acerca do processo administrativo para 
dispensa de Procedimento Licitatório para aquisição de equipamento respirador 
pulmonar de transporte de acordo com o Convênio n° 003/2020 Município de 
Joaçaba. 
 
01. DOS FATOS E FUNDAMENTOS 
 
A Comissão Especial de Contratação nomeada através da Portaria nº 008/HUST-
DG/2020 solicita parecer jurídico acerca da possibilidade de dispensa do 
procedimento licitatório para aquisição de equipamento conforme Convênio n° 
003/2020 Município de Joaçaba. 
 
Depreende-se do encaminhamento que para aquisição do referido equipamento a 
Instituição realizou anteriormente 02 (dois) processos licitatórios: Processo Licitatório 
nº 017/2020 - Tomada de Preço nº 008/2020, Processo Licitatório nº 002/2020 - 
Tomada de Preço nº 002/2020, todos desertos. 
 
A Lei nº 8.666/93 estabelece o inciso V do artigo 24 a possibilidade de dispensa de 
licitação, verbis: 

 
Art. 24.  É dispensável a licitação: 
V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, 
justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a 
Administração, mantidas, neste caso, todas as condições 
preestabelecidas; 

 
Conforme retro declinado a Instituição promoveu dois (02) procedimentos licitatórios 
aos quais não atenderam a finalidade pretendida inclusive não acudiram 
interessados, restando desertos. 
 
Além disto, para realização do certame há necessidade de se dar a devida 
publicação dos atos, os quais geram custos que não estão previstos ou inseridos no 
convênio firmado, comprovando a oneração de forma prejudicial da instituição na 
realização mais um procedimento licitatório, como esclarece a Comissão Especial de 
Contratação nomeada. 
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Além disto, no referido procedimento administrativo foi mantido todas exigências 
estabelecidas anteriormente para os procedimentos licitatórios que restaram 
negativos, bem como, o valor de referência para o específico equipamento também 
foi mantido.   
 
Há informação de que duas (02) empresas aceitaram apresentar propostas porém 
somente uma (01) empresa atendeu as exigências estabelecidas, inclusive quanto 
ao valor de referência estabelecido para o equipamento, apresentando proposta 
inferior ao valor de referência, demonstrando de que não haverá prejuízo à 
administração. 
 
Conforme Parecer Técnico de Engenharia – PTE nº 268 que realizou a análise 
técnica das propostas das empresas CSE Equipamentos e Serviços Eireli – CNPJ nº 
02.994.122/0001-76 e da Air Liquide Healthcare, certifica que a empresa CSE 
Equipamentos e Serviços Eireli atende as exigências técnicas estabelecidas. 
 
Diante da solicitação para dispensa de licitação para aquisição de 01 (um) respirador 
pulmonar de transporte de acordo com o Convênio n° n° 003/2020 Município de 
Joaçaba, entendemos s.m.j. que até o presente momento não vislumbramos 
impedimento para sua realização, pois mantidas todas as condições estabelecidas 
nos procedimentos anteriores, e, pelo valor apresentado pela empresa interessada 
(R$ 59.800,00). 
 
Do procedimento encaminhado pela Comissão Especial de Contratação, temos que 
o mesmo deverá ser encaminhado para prévia aprovação junto a Autoridade 
competente, nos termos da Portaria Interministerial nº 424/2016. 
 
É o breve e necessário parecer. 
 

Joaçaba, 01 de junho de 2021. 
 
 
 

Marcelo Zanoni 
OAB/SC 12.858 
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