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d,/ESTADo Do MAMNHÃo

cÁttAM DTUNICIPAL DE sio BERNÀBD|
CNPJ: A7-629 52A/000t 07

Rua Con.gó Nenot h"215-Ceturo. CEP: ó5 550-0U)
Sõo Bernanlo, ,VÁ

Re, r Processo n" 011/20'lg
Requerente nos Autos: Câmara Municipal de Sáo BeÍnardo
/rÍeressado: CPL

Assunto: Contratação Direta. Dispensa em
Íazáo do Valot. ContrataÉo de Empresa
especializada no foÍnecimento de material
gráfico.

lnstruindo o processo, foram carrêados os sêguintes documenlos:

1) Ofício de Solicitação;
2) Projeto Básico:
3) Despacho de AutorizaÇão de encaminhamento do pleito pelo

Presidente:

pAREcER JURiDtco N". o1tl2019

Para melhor compreensáo didática, este parecet divide-se em Retatótio, Análise
da Demanda, Dispositivo e Encaminhamento_

RELAÍÓRIo

O Processo Adminjstrativo desencadeado pelo ofício datado de 04 de
levereiro 9e 29]9r yeF3 sobre o pedido, da Càma-a tvtuntcipat, paà àquúiçao ae
:iupnmentos e Material Permanente de lnformática para Câmara de São Bemardo/MA.

Estimâtva de Custos, de kés empresas, e documentaçâo jurídica e
nscat oa que apresênlou o menor valor:
Dotaçáo Orçãmentária:
Parecer da CPL.

. _^ . _Foi€stimado para esta contrataçáo com base na proposta mais vantajosa éde R$ '15.437,00 (quinze mil, quatrocenios e trinta e sete'reaii;,

. . Em sua justificâtiva técnica, a Câmara requêrente justificou ser A contratação
pretendida faz-se necessária, visto que sâo itens d; usos rotineiros e i;dis;nsáveis à
consêcuÉo das atividades dâ Câmara Municipal de São Bemardo.

Por conseguinte estes autos foram enviados para esta Assessoria Juridicapara que fosse emitido parecer.

4)

5)
6)

É o breve relato. Passamos a opinar.



irr\rÊ-

"-q_
ESTÁDO DO MÁRÁIIHÀO

CÀMAM }íANICIPÁL DE SÀO BERNÀRDO
(:NPJ.07 629 520/A0Al 07

Ruo ('oneqa \estor n'215 Cehtro CEP 65 55a-0Aa
Silo Bernarda MÁ

e1

ü/J
a-

ANÁLISE DA DETIANDÀ

í. Definicão de Licitâcão

. A-licitação nada mais é do que um procedimento adminastrativo que visa à
aquisição ou alienaçáo de bens ou contratação de serviços, voltado para a celebração
de um conkáto administrativo. que se destiÃa a selecioÁar a proposta mais vantalosapara a Administração Pública, entre aquelas apresentadas pdtos' ticitantÁi. Oestaiue_se, que. dependendo dâ situação, a proposta mais vant4osa pode não ser,necessariamente, a que apresenta o menor preço. Assim, o objátivo dã procedimento
em tela.também é buscâr qualidade no objeto da licitação, a;sim comã o Oeneticio
econômico. Parâ Hely Lopes [,4eirelles,, licitàção nada màis e oo que:

[...] o procedjmento administralivo mediante o qual a
Administração pública seleciona a proposla mais vantajosapaÍa o contrato de seu interesse. Como procedimento,
desenvolve_se através de uma sucessão ordenada de atos
vinculantes para a Administração e para os licitantes, o que
propicia igual oportunidade a todos os interessados e atuacomo fator de eficiência e moralidade nos negócios
administrativos.

. Tema bastante contÍoverso é a natureza juridica da licitação. para parte dadoulrina, katâ-se apenas de um procedtmento administratjvo. para outros, a lrcttação éum processo administrativo. Sendo o processo uma espécie do gênero piocedimento,a píôpria Lêi de LicitaÇões (n.8.666/1993), no capur do "", ãrtiãa. fuJ"'ãÁt,nçao 
"::"11:?* qr" 

? 
ticlaçâo. que e formaaa po,. r. cán;rnio oã.]"pã t"í li,íi",r,"."oe processo administrativo. Sobre a matéía. OOete tr/eOaual iá m"nii".-á 

"firmrnOo
quel

[...] a licitação é um processo administratjvo porque, atém dasucessão de âtos e fases, há sujeitos diversos, os licitantes,
interessados no processo, que dele participam, oerante aAdministração, todos, inctusive esta, tendo a,iÀttà"i 0"u"r."",
ônus, sujeições.

A lei quê deÍine as normas oêrâis.para licitações ê contratos na AdministraçàoPública é a Lêi no 8.666/1993. A Cárta Magna. em seu art. 22, inciso XXV , determina
3u:: competência para tegistar sobíe trciiação e contratàs ã pilr"-t* à"'üi,ao, ,""Estados 

-e tVunicipios podem legislar sooie no.r"s- .ip.1Íiái qi.rã-""rror"", ,matéÍia. Sobre o assunto, a profesiora od"r" ú;r;i;;5;;'ü '* - '

!.-:l-l= "o.o.ten"i" da União para fixaÍ normas gerajs doIcrraçao e contrato possibilita que Estados, Mun-icipios e

DlÉro dô,rniÍÉnto bràsiierc 28. ed Atudt. tunLo Azôedo.r.t Sào pauto Mdtherrcs.200J. b 2t}a
; Dneito.adminuÍârNo môdfro 8. ed Sào pauto: Re!F. a., r.rUr"l..:Oôt p. jij
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Distrito Federal legislem sobre normas específicas, para seus
respectivos ámbitos de atuação. O problêma está na
separação precisa entre normas gerais e normas específicas.
De regra, Estados e i/,lunicipios ou editam teis sem dispositivos
que contrâriem a lei da Uniâo, ou não editam lei êspecífica e
pautam suas licitações por aquola.

De âcordo com o art.3" da Lei no 8.666í993, o procêdimênto licitatório é
norteado por uma série de princípios que devem, obrigatoriamente, sêr observados,
sêndo elês: isonomia, legâlidadê, impêssoalidâde, moralidade, igualdadê, publicidade,
probidadê adminiskativa, vinculâçáo âo instrumento convoàtório 6 julgamento
objêtivo das propostas. A doutrina traz ainda outros princípios que devem conduzir a
licitação, entre eles, dêstacamos o do sigilo das propostas e o da adjudicaçáo
compulsória.

2. Contratâcão Direta

. A regra geral que prevalece para a Administração pública no Brasil é a
obrigatoriedade da realização de procêdimênto licitâtãrio nâs contrâtaçóes quo
envolvam. obras, serviços, compras e alienações. Essa é a norma contida áo art. 37,
inciso XXl, da ConstltuiÉo Federat.

No entanto, em determinados casos, é admissívêl (desde que haja expressa
prêvisão legal) a contratação direta. Assim, a licitação pode ser dispensávei; em oukas
situaçôes, é possível não haver como exigi-la e há ainda hipóteses em que é proibida
a sua realização.

^ O renomado Diógenes Gasparinia, ao lratar da obrigatoriedade da licitação,
afirma que:

A procura da melhor proposta para certo negócio é
procedimento utilizado por todas as pêssoas. Essa buscâ é,
para umas, facultativa, e para outras, obrigatória. para as
pessoas particulares é Íacultativa. para, por exemplo, as
públicas (União, Estado-Membro, Distrito Federal, Município,
autarquia) e governamentais (empresa pública, sociedade de
economia mista, ÍundaÉo). e, quasê sempre, obrigatória, já
que essas entidades algumas vezes estio disponsadas de
licitar e em outras tantas a licitação é para elas inexigívôl ou
mesmo vedadâ. A seleção da melhor proposta, feita segundo
critérios objetivos previamente estabelecidos, ocoÍre entre as
apresentadas por interessados que pretendem contratar com a
entidade obrigada a licita. e que atenderem ao seu
chamamento, promovido mediante instrumento convocatório
disciplinador d6 lodo o procedimento, denominado, por alguns,
lei interna da llcitação e do contrato.

^*V
o Di.eito adminisraiivo. ó. êd. Íw., atüal. e ampl. Sào pàüto: Samiva, 20OL p. 3E5.
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Preliminarmente, deve-se fazer a@ensããã
e dispênsável. Na primêira hipótese, nâo há como se realizai a licitaçáo por nào haver
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possibilidade de competição, ou seja. mesmo que houvesse intenção por parte da
Administração Pública dê se realizar o certame, este não seÍia faticamente possível
por não existir mais de um indivíduo, empresa ou consórcio capaz de satisfazer as
êxigênciâs necessárias. Para concêituar inexlgibilidadê de licitaçao, a doutrina
brasileira costuma afirmar que se trata de uma situação de inviabaladad; de competição
(repetindo o conceito trazido pela Lei de Licitações).

O rol de hipóteses de inexagibilidade trazido pelo art.25 da Lei de Licitaçôes é
meramente exempliíicativo, ou seja, podem existir outros casos de inexigibilidade não
elencados, expressamente, pela lei, mas também admitidos por ela.

_ O Profêssor Gasparinis, ao tratar do conceito de inexigibilidade de licitação,
afirma que:

lnexigível é o que não pode ser exigido, asseguram os
dicionaristas. lnexigibilidade, a seu turno, À a qualidaáe do que
não pode ser exigido. Desse modo, a inexigibilidade da
licitação é a circunstância de fato encontrada na péssoa que se
quer contratar, ou com quem se quer contratar, que impede o
certame, a concorrência; que impossibilita o confronto das
propostas para os negócios pretendidos por quem, em
princípio, está obrigado a licrtar, e permite a contratação direta,
isto é, sem a prévia licitaçâo. Assim, ainda que a Administração
desejasse a licitação, estaria sendo inviável, ante a absoúta
ausência de concorrentes. Com eÍeito, onde nâo há disputa ou
competiçáo náo há licitação. É uma particularidade da pessoa
de quem se quer contratar o mérjto profissional, encontrável,
por exemplo. no proÍissionat dê notória especializaÇâo e no
artisla consagrâdo pela crilicê especializâda.

. 
Já a conhataçâo direta, em que a licitaçáo é dispensável, envolve a situação em

!:,e t:or]caT:, re. é possivet ê reatização do procêdimento ticÍatOrià, mas, Jà acoroocom Justen.Filho", a realização do certame "afigura_se objetivamente inconveniente aornreresse pubttco". Dessa forma, a teatizaçáo ou náo do ceíame é uma Íaculdade doâdministrador.

Entre.as hipóteses etencadas pelo atl.24 da Lei no g.666/1993 (vale ressaltarque o rot ê taxativo). destacamos a dispensa nos casos de licitaoã; deserta ouÍracassada, de baixo vator do objeto da ri",taçao. *rnpi" ãr"iáãó -o-à 
irou"r

oesrrnado ao atendimento das íinalidades precipuas da Administração, ántre outras.

,. A-lic ação seíá 'dispensada" quando for, êxpressamente, vedada a sua
l?11"!:o.o., sejê. mêsmô quê o âdminiskâdor dêsêjê Íâzêr ê têoricâmêntê sêjapossrvet, a tei proíbe. Trata-se da hrpótese prevista no ari. .17 da Lei de Licitaçôes, que

J ldm, p 4a0
" CuBo de direiro adm,njsÍrâri\ o 3 ed. Í€! . e âruât. Sâo pâuto. Samr va. 20rr8. p 407 ^ev,
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se refêre,
Pública.

basicámente, aos casos de aiienaÉo de bens pertenceníeiã7ãminGtrãfrã

Ressalte-se, que a distinÇão entre ,dispensada" e.dispensável, é defendida
apenas por parte da doutrina, uma vez que, para alguns autores, se trata de um
mesmo conceito. Nesse sentido, Justen FilhoT afirma que,não há diferença real entrê
dispensáv_el e dispensada", segundo ele, .em ambos os casos o legisladór autoriza a
contrataçáo direta".

2.1 Da Leoislacão Aolicávêl à EsrÉcie - Da Lei Federal no 8.666/93

. A Lei Federal conceitua contrataÉo direta como um procedimento administraiivo
destinado a obter proposta mais vantajosa, sem licitação. Sendo que a hipótesês de
dispensa de licitaçâo são as seguintes.

Aít. 24. É dispensávela ticitação:
l- para obras e servrços de engenhana de valot até l}yo ldez
por cento)do limite previsto na alínea 'a,', do inciso I do artigo
anterioÍ, desde que não se refiram a parcelas de uma mesrna
obra ou serviÇo ou ainda para obras ê servjços da mesma
natureza e no mesmo locál que possam ser realizadas conjunta
e concomitantemente;

nesta Lei. desde que não!ãlãiEãfiãEãEãiãiã
mesmo aêrvico. comDra ou alienacâo de maior vulto que

ff*=t rc.=c._*r.-"*
Aí1,23. As modalidades de licitaçáo a que se refêrem os
incisos I a lll do artigo anterior serão determinadas em função
dos seguintes limites, tendo em vista o valoí estimado da
contrataçâo:
| - para obras e serviços de engenhada:
a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais):
b) tomada de preços - até R$ 1.SOO.0OO,OO (um milhão e
quinhentos mil reais);
c) concoÍrência: acima de R$ 1.S00.000,00 (um milhão e
quinhentos milreais);
ll - para compras e serviços nâo referidos no inciso anleÍior:
a) convile - ate R$ 80.000,00 (oitenta mit reais);
b) tomada de preços - até R$ 650.OOO,OO (seiscentos e
cinqüentâ mil reais);
c) concorrência - acima de Rg 650.OO0,OO (sêiscentos e
cinqüenta mil reais).

' Idêm, p. 399.
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Art. 10 Os valores estabelecid'os nos incisos I ê ll do caput do
aÍt. 23 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam
atualizados nos seguintes termos:
| - paÍa obras e serviços de engenharia:
a) na modalidade convitê - até R$ 330.000,00 (trezentos e
trinta mil reais),
b) na modalidade tomada de preços - até R$ 3.300.000.00 (kês
milhões e trezentos mil reais); e
c) na modalidade concorrência - acima de RS 3.3OO.0OO,OO
(três milhões e trezentos mil reais); e
ll- para compras e serviços não incluídos no inciso l:
a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setênta
e seis mil reais);
b) na modatidâde tomâda dê preços _ aié R$ 1.430.000,00 (um
milhão, quatrocêntos e trinta mil reais);e
c) na modalidade concorrência _ acima de R$ 1.430.000,00 (um
milhâo, quatrocentos e trinta mil reais).

Nessê diapasão, o vêlor estimado para a contratação no presente caso é de R$
'!!.1?1,90 (quinze mil, quatrocêntoa ê trinta e setq reais), isto é, menos de R$
17.600,00 dezessete mil ê seiscentos reais), o que, se aplicada a Lei Federal no
8.666/93, ensejaria, a aplicação do aft. 24, ll. A hermenêutica aplicada é que o custo
que a Admjnistrêçâo despenda para a aquisiÉo do bem não supere o cuslo com a
mâqurna burocrática para obtê-lo.

A respeito do tema, o tribunal de contas da união adota igual ôntendimento:

REPRESENTAÇÃO, ATOS DE DISPENSA E
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PUBLICACÃO E
FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDÊNC|A. A s aiuisições
cáracterizadás por dispensa ou inexigibilidade de iicita;ão,
previstas nos arts. 24, incisos iii e seguintes, e 25, da lei n.
8.666/93, podem ser fundamentadas em dispensa de licitação,
alicerçadas no art. 24, incisos ie ii, da refe;ida lei, quandó os
valores se enquadrarem nos limites estabelecid;s neste
dispositivo (acórdáo 1336/2006, plenário, relator ministro
ubiratan aguiar, DOU 07i08/06).

Dessa forma, resta demonstrado que é possível à administração optar peto
procedimenlo de dispensa de licilação prevjsto no art.24, inciso lt, Oá iá n.-ã.ooolg3,
nos casos em que a contrataçào do reÍerido serviço tenha valores estimado inferioresaos mlles previstos no citado disposrttvo legal.

2.2 Da análise da Minuta do Contrato

. Em relação á minuta do contrato. tem-se o aÉ. 55 da Lêi no. g.666/93,
Íaremos uma comparação entre os requisitos contidos nos incisos do reÍerido
a Mrnula apÍesentada pela CpL da Cámara. Senâo vejamos:

'É.IIt^üÊ-
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Aí.55. São cláugulas necessárias em todo contrato as
quê egtabelêçam:

I - o obieto e seus elementos caractêrísticos;
ll - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
lll - o preço e as condiçóes de pagamento, os critérios,
data-bese e periodicidade do reejustamênto de pÍeços, os
critórios de atualização monetária entre a data do
adimplemênto das obrigações e a do efotivo pagamento;
lV - os prazos de início de êtapas de exêcuçáo, de
conclusão, de entrega, de observaçáo e de rêcêbimento
derinitivo, confoÍme o caso;
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação
da classificeção íuncional programática e da catogoria
econômica;
Vl - âs garanties oÍerecidas parã esaegular sua plgna
execução, quando exigidas;
Vll - gs direitos ê as responsabilidades das partes, as
pênalidades cabíveis e os valores das multas;
Vlll - os casos de rescisão;
lX - o reconhecimsnto dos direitos da Administrâçáo, em
caao de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta
Lêi;
X - âs condiçôes dê importação, a data e a taxa de cámbio
para conversão, quando for o caso lnão se aplice ao
caso];
Xl - a vinculação ao edital dê licitaçáo ou ao teiÍno que a
dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do
licitãnte vencedor;
Xll . a lêgislaçâo aplicávêl à execução do contreto e
especialmente aos casos omissos;
Xlll - a obrigação do contratado de manter, durante toda a
execução do contrato, em competibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as cgndiçóeg de
habilitação e qualiÍicação exigidas na licitâção.
§ 1. (VETADO)
s 1. (Vetado).
§ 20 Nos contratos celebrados pela Administração pública
com pessoas Íisicas ou jurídicas, inclusive equelas
domiciliadas no estrangêiro, deverá constar
necegsariamênte cláusula que declare competentê o Íoro
da sede da Administração para dirimir qualquer questjio
contratual, salvo o disposto no § 60 do art. 32 degta Lqi.
§ 3" t...t.

Nesse diapasão, obsêrva-se que a minuta do contrato disponibilizada nos autos
está de acordo com os dispositivos da Lei Federal e Estadual de licitaçóes, ê, de
acordo com a reserva de dotação orçamentária encrustrada nos autos, também há -(;

^nV-
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consonâncaa com a LOA, LDO, LRF, LCp e ppA. Acrescenta-se, ainda, qüe ã mesma
rcúne os êlementos essenciais exigidos pela legislação aplicávêlà espácie.

3. Das Con3ideEcôss Finais

Há nos autos motivação, Projeto Básico, Justiíicativa de preço (planilha com
pesquisa de mercado e propostas), dotação orçamentária, autorização do Ordenador
de Despesas, estando assim, devidamente instruídos os autos, a contrataÉo pode ser
viabilizada âtraves da contratação direta, na modalidade de dispensa de licilâção, art.
24, ll, Lei Federal no 8.666/93 em raáo do valor envolvido. Nâo obstante, a referida
contratação é uma contratação dispensável, e não dispensada, podendo mesmo
assim o Gestor optar pela Licitação, se assim entender, por estar dentro de sua seala
discricionárie

DtsPostÍtvo

Ante aos fatos expostos e análise jurídica realizada, entende-se oor oDinar neste
oarecer que. a licitação no caso é dispensávet (at..24, , Lã FeJeraü;ãS66/dõlE;
parecêr. Sub Cersu/â-

ENoA INHA ENÍo

Encaminhem-se os autos ao presidente da Câmara Municipal para
conhecimento e deliberaçâo.

São Bemardo - MA, 22 de maio dê 20í9.

cú
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Belo
oABlt A 12.332

Assessor Ju dico da
Câmara Municipal de São Bemardo -MA
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