ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Aquidauana
Procuradoria Jurídica do Município

PARECER JURÍDICO N.° 051/PJM/2018
Cl n° 80/2018 GAB-SESAU
Interessado: Secretaria de Saúde.
Assunto: Parecer a cerca da possibilidade de aquisição mediante
dispensa de licitação de fitas para glicemia e Glicosímetros, da
Indústria Química do Estado de Goiás (IQUEGO).
Trata-se de solicitação de parecer para à análise e possibilidade
de contratação direta da Indústria Química do Estado de Goiás S/A, sociedade de
economia mista, pessoa jurídica de direito público do Estado de Goiás, com fulcro no art.
24, VIII, da Lei n° 8.666/93, para a aquisição mediante dispensa de licitação de fitas para
glicemia e Glicosímetros.
Conforme os documentos acostados na Cl 80/2018, verifica-se
que a IQUEGO foi criada pela Lei Estadual de Goiás n° 4.207 de 06 de novembro de
1962, portanto, de natureza pública, sociedade de economia mista, vinculada ao Estado
de Goiás, com sede na cidade de Goiânia/GO.
De acordo com o art. 4o, a, do Estatuto Social, tal indústria foi
criada com a finalidade de produzir medicamentos e produtos para a saúde visando
atender as demandas do Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde Estaduais e
Municipais, e demais instituições que atendam ou administrem o serviço de saúde
pública, gratuita e/ou filantrópica.
É o sucinto relatório. Passamos a opinar.
Analisando os documentos anexados ao processo, verifica-se que
a contratação direta deve, outrossim, submeter-se a um procedimento administrativo, no
qual deve ficar consubstanciado os pressupostos de fato e direito que motivam a dispensa
respectiva.
Nesse passo, estabelece o art. 24, VIII, da Lei n° 8666/93:
“É dispensável a licitação (...) para a aquisição, por pessoa
jurídica de direito público interno , de bens produzidos ou
serviços prestados por órgão ou entidade que integre a
Administração Pública e que tenha sido criado para esse
fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde
que o preço contratado seja compatível com o praticado no
mercado ”.
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Portanto, percebe-se que o dispositivo acima transcrito traz os
requisitos que devem ser observados para que qualquer ente da Administração Direta
contrate com dispensa de licitação entidade que integre a Administração indireta.
Com efeito, uma primeira questão a ser aqui enfrentada é a
possibilidade de contratação direta fundamentada no inciso retro quando a entidade
contratada integra outra órbita administrativa. Isso porque, no caso em análise, tem-se de
um lado o Município de Aquidauana e, do outro, a IQUEGO, sociedade de economia
mista vinculada ao Estado de Goiás. Nesse sentido, os ensinamentos de Toshio Mukai:
“as contratações passam agora a ser tanto na horizontal,
ou seja, no âmbito do mesmo governo, como na vertical, ou
seja, entre órgãos e/ou entidades da União, Estados e
Municípios

..."

(in Revista de Informação Legislativa,

Senado Federal, n° 26, pág. 198)
Desta feita, resta evidente que em nenhum momento o dispositivo
autoriza a dita contratação direta, no sentido de restringir que a contração seja feita, tãosó, entre entidades integrantes da mesma órbita administrativa da pessoa jurídica de
direito público.
Portanto, nada impede que o Município de Aquidauana contrate
a IQUEGO, com dispensa de licitação fulcrada no inciso VIII do art. 24 da Lei n°
8.666/93, haja vista esta atender a todos os requisitos exigidos pelo inciso aludido.
Dessa forma, coleciona-se a seguinte jurisprudência:
“MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO DISPENSA DE LICITAÇÃO - SAÚDE PÚBLICA PRIORIDADE.
1)- A dispensa de licitação conforme dispõe o inciso VIII
do artigo 24 da Lei n° 8666/93, dar-se-á tanto na
horizontal, ou seja, no âmbito do mesmo governo, como na
vertical, ou seja, entre órgãos e/ou entidades da União,
Estados e Municípios. 2)- Apesar das disposições da Lei de
Licitações, deve-se levar em conta o bem estar social, a
saúde e a educação da população, que não podem ficar
sujeitos a form alidades exageradas, capazes de
comprometer o fornecimento de tais serviços públicos,
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máxime se existem mecanismos para fiscalizar os agentes
públicos quando assim agirem (Processo: MS 10895 AP
Relator(a): Desembargador LUIZ CARLOS; Julgamento:
04/03/1996; Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO;
Publicação no DOE N.° 1314 de Sexta, 10 de Maio de
1996)”
Além do requisito acima, já preenchido, a indústria a ser contrata
ainda preenche os demais, sendo que foi criada para produzir medicamentos e produtos
para a saúde, ou seja fim específico, e ainda teve sua criação anteriormente à Lei 8.666/93.
Desse modo, por todo o exposto, frente aos dispositivos legais
retro mencionados, com espeque nos princípios do interesse público e da legalidade,
opina esta Procuradoria Jurídica pela contratação direta da IQUEGO para aquisição

de fitas para glicemia de glicosímetros pelo Município de Aquidauana-MS, nos
termos do inciso VIII do art. 24 da Lei n° 8.666/93, desde que verificado se os preços
estão compatíveis com o mercado, e que haja a instauração de processo administrativo de
dispensa, no qual deve ficar consubstanciado os pressupostos de fato e direito que
motivam a dispensa respectiva.

É, s.m.j, o parecer.
Aquidauana/MS, 07 de fevereiro de 2018.
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tTHARINE MARQUES MACEDO
Assessora Jurídica Especial
Procuradoria Jurídica do Município
Homologação do Parecer n° 051/2018:
Homologo o presente parecer jurídico por seus próprios fundamentos.
Aquidauanq/MS, 07 de fevereiro de 2018.

HEBER SEBA QUEIROZ
Procurador Jurídico do Município
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