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PARECER JURÍDICO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 02/2023 
 
 
 

LICITAÇÃO. DISPENSA. SISTEMA DE 
FOLHA DE PAGAMENTO. 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

LEGAIS. POSSIBILIDADE. 
 

 
ASSUNTO: POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MEDIANTE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO. 

 

01. RELATÓRIO 
 
     O presente cuida de consulta da Câmara Municipal de Muaná-PA 
sobre a legalidade na realização de contratação direta por dispensa de licitação para 

contratação de empresa especializada em locação de software de sistema de folha de 
pagamento para atender a Câmara Municipal de Muaná. 

 
     É o relatório. 
 

02. DA ANÁLISE JURÍDICA 
 

No tocante aos processos licitatórios, observa-se a aplicabilidade e 
vigência eminentemente da Lei n° 14.133/2021, que é a norma que trata dos procedimentos 
licitatórios e contratos com a Administração Pública, Direta e Indireta. 

 
    De acordo com a Lei nº 14.133/2021, poderá ser dispensada a 

licitação para aquisição de serviços de valor até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme o 
estipulado nos termos do art. 75, inciso II, da mesma Lei de Licitações.  
 

     No presente caso, a justificativa apresentada para a contratação 
direta foi o critério valorativo do serviço a ser contratado, de modo a implicar que a realização 

de procedimento de licitação para a contratação deste seria medida desarrazoada, haja vista 
seu valor diminuto.  Portanto, os critérios e requisitos legais a serem preenchidos para amoldar 
o caso concreto à hipótese permissiva excepcional são os seguintes, previstos na 

supramencionada lei: 
 

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; 
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     Não obstante ao limite estabelecido conforme o transcrito acima, 
requisito este que se verifica como atendido segundo a proposta de valor apresentada no 
presente processo, importante se ressaltar que permanece o dever de realizar a melhor 

contratação possível, dando tratamento igualitário a todos os possíveis contratantes, o que se 
crê igualmente atendido, em vista que consta declaração/justificativa de dispensa e ratificação à 

dispensa, que consideram o preço do serviço compatível com os parâmetros do mercado local, 
considerando a atual realidade financeira. 
 

No em caso em análise, destaca-se que a empresa a GDJ 
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, comprovou notória especialização do seu quadro de 

profissionais no desempenho de suas atividades junto a outros órgãos, além da sua 
disponibilidade e conhecimento dos problemas existentes no âmbito da Administração 
Municipal, preenchendo os requisitos necessários. 

 
     Outrossim, constata-se que há a indicação de disponibilidade 

orçamentária para referida contratação, motivo pelo qual, se depreende o atendimento aos 
quesitos legais, pelo que, diante de todo o contexto do presente processo administrativo, crê-se 
na plena legalidade na contratação almejada, não havendo óbices aparentes para que se 

proceda mediante esta modalidade excepcional neste caso. 
   

03. CONCLUSÃO 
 

     Diante do exposto e pela análise dos documentos e trâmites 

observados nos presentes autos, é que se opina pela possibilidade da contratação do presente 
objeto mediante Dispensa de Licitação nos termos do art. 75, II da Lei nº 14.133/2021, haja 

vista restar demonstrada a configuração dos quesitos legais deste dispositivo. 
 
     É o Parecer. SMJ. 

   
 

Muaná, PA, 11 de janeiro de 2023.  
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