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EsTÀDo Do MÁRÀNHÃo
CAMÁM MaNICIpALDE sÃo aERNÁhDo

CNPJ: 07-629 52A/0A01 -07
Rua Conego -\'enot ,"2 I 5-Ceitn. CEp: 65 55()-rnq

SãoBenardolM,4
ReÍ r Processo no_ 0.13/2019
Requercnte nos Autos Câmara l\runrcipalde Sáo Bernardo
/rÍeressado: CPL

Assunto: AquisiÉo sob demanda de
materiais de êxpediente com â finalidade
de atendêr as necessidades da Câmara
Municipal de Sáo Bernardo - t\rA.

Parc melhor compreensáo didátic
da Demanda, Dispositivo e Encaminr";""rr":: 

0""""' 
''vide-se 

em Relatório, Análise

RELÀTôRIo

O Processo Administrativo desencadeado pelo ofício datado de 6 de maio de
!!]!,,.ve1sa sobre o pedido, da câmara rr.lunicipár. paià aqriiiçãã ãã í"i"ri"i, o"expediente com a írnalidade de atender
Bemardo _ MA- 

. as necessidades da Câmara Municipal de Sáo

lnstruindo o processo, foram caneados os seguintes documentosl

1) Ofício de Soticitacão:
2) projeto Básico;
3) Despacho de Autorização de encaminhamento do pleito pelopresidentel
4) Estimativa de Custos, de três empresas. e documentaçâo jurídica e
-. fiscãl da que apresenlou o menor valor;5) Uotação Orçamentária;
6) parecêr dâ CpL.

::"ll,ii,'?fl ili',1 iii:""",1,i,:i*nffi .Tk',ãJ""oTff "13#'"" "i*:I"ff :
Em sua iustificalivâ tê.nica, a Cámara requerente relevou pelanê-ce_ssidâde dê mânier um estoque minimo a" _"i..i"i" a.'ã,."pJaliii. ,,liilll*n**a consecuÉo das atividades, necessáno.a atender as demandas de solicitaÇôes dosdrversos setores da Cámara Municinât dê Sao e"."ãrd;, ê"-b]"jã iã"É'i""ro6n",",reuniôes. sessôes ordinárias e exlraordinánas.

"§

PARECER JURiDtco N". 013/20í9
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É o breve relato. pasaamos a opinar.

ANÁLI§E DA DE,IANDA

í. DeÍinicão de Licitacâo

-- , l=li"i,"e9 nada mais é do que um procedimenlo administrativo que visa â
aqursrç€o ou atienação de bens ou contratação de serviços, voltado para a celebração

!:-:i ?,llii:."oT,nistrativo, que se destiáa a serecioiar'a piopo"ã ÃÀJu"nt"1o""para a Admrnrstração pública, enke aquelas apresentadas pelos licitantes. Destaque_se, 
-que 

dependendo da situação, a proposta mais vantajosa pode não ser.necessariamentê, a que apresenta o menor preço. Assim, o obj;tivo dL orocedimentoem tela.tambem é buscar quatidade no objeto da lic aço, aÉiim-coíã á-beneticioeconômico. PaÍa Hely Lopes t\.4eirelles1. hcitâção nada mà]" e o" qr",- - - '

L._l o procedimento administrativo mediante o qual a
Administração pública seleciona a proposta mais vantajosapara o contrâlo de seu interesse. Como procediminto,
desenvolve-se akêvés de uma sucessão orOenada Oe atos
vinculantes para a Administração e para os licitantes, o quepropicia igual oportunidade a todos os interessados e atuacomo fator de eÍiciência e moralidade nos negócios
administrativos

Tema bastante controverso é â

:l,tjl'l::tj"à*;;;"Jã"";"õ;"".1""ff:'.*'il'1"''E,f X!iff,1;"311",,i,il?"tãum processo administrativo. Sendo o orocesso uma espécie do gênero pio".o,runto,a própria Ler de LiotaÇões (n" s.666/1s93), no 
".prt 

áã 
".u 

ãrrlãôlãr'"-íi"i,nçao uesclarêce que a ricitaç5o, que é Íormada por um conjunto de etapas, tem sim naturezaoe processo administrâtivo. Sobre a materia. oaete úáàarãl 
"Jãàrii"#'ài,--a"que:

[...] a licitaçao é um procêsso administrativo porque, atém dasucessão de atos e Íêses, há sujeitos diversos, às licitantes,intêressados no processo, que delê participam, perênle aAdministraçâo, todos, inctusive esta, tenJo ããrtàs]ieveres,
ônus, sujejçóes.

.,.,",,1 
1."',O,rg define as normas gerars.para licitaçoes e contratos na AdministraÉor-uorcâ e â Lei no 8.666/r993. A Carta Magna. ._:.,;; ã1.'i""i*,üÇii,,i.t...r."que a competência pâra tegistar sobre t,c;iaçao e co.rrãros; il;;;à""üil.. .".

Por conseguinte estes@
para que Íossê emitido parecer.

I Drrcilo adhDish-ari\n hE,rtcií. 28 sl Arud, I un.ô A/c!edn o dt. Sáo pruto: tüdthcire..2o0l b.2MIrrrcIoddnrnr.Earilo modflo E. ed S;n prutu. Rcq.ra d^ f .U*,...2OX o ji+ -

^*üV
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Estados
matéria.

e Munrcipros pooem tegistar soore normas elõããliõãã-iiã-ããi
Sobre o assunlo. a ProÍessora Odete Medauay' ensina que:

[...] a competência da União para Íixar normas gerais de
licitaçáo e contrato possibalita que Estados, Mun-icípios e
Distrito Federal legislem sobre normas específicas, para seus
respectivos ámbitos de atuaÉo. O problema está na
separação precisa entre normas gerais e normas especíÍicas.
De regra, Estados e lvlunicípios ou editam leis sem dispositivos
que contrariem a lei da União, ou nâo editam lei especíÍica e
pautam suas lacitêções por aquela.

De acordo com o art. 3" da Lej n. 8.666i1993, o procedimento licitatório é
191:?d9 

p.l uma serê de principDs que devem, obrigab;iamonte, ser observados,
:,"1:9:1"" rsonomia. legatrdade. impessoalidade, moratidade. igualdade, pubticidadê,

!l?:ll:^d9- "g1lTl"tiva, .vincutação ao instrumento convocalório e jutgamento
oojelrvo cÍas propostas. A doukina kaz atnda outros principtos que devem conduzir alicitaÉo, entre etes, destacamos o do sjgilo d"" 'úil;t;"-;;là 

rãpoi".gao
compulsória.

2. Contratacão Dirota

. . A regra gerat que prevalece para a Administração públic€ no Brasil é aobrigêtoriedâde da íeatizaçáo de procedimento ticitatôrio nas contããçô." qu.envotvam obras. serviços. compras e atrenaçôes. E";;;;o;; 
"oniio"ll "rt. 

sz,inciso XXl, dâ Constiluiçâo Federal.

. No enlanto, em determinados casos, é admissível (desde que haja expressaprevisão legat) a conlrataçáo direta. Assim, a ticilação pode ser di.péniarãi:"rn ortr""situaçôes. é possivet não haver como exigi_ta e nj 
"iia" 

Àipãt""ã!-",i!,i" ã'proioio"a sua realização.

-.__,9 
ano."do Diógenes Gasparini4, ao tratar da obrigatoriedade da licitação,atrrma que:

A procura da melhor proposta para certo neoócio éprocedimento utilizado por todas as pessoas. Essa úusca é,para umas, facultativa, e para outrâs, obrigatória. para aspessoas particulâres é íacultativê. para, p_-or exemplo, aspúbticas (Uniâo, Estado_Membro, Dislrrto Fàderal, l\,,irnicípio,
autarquia) e governamentais (empresa públjca, sociedade deêconomia mistâ, fundaçáo), e, quase sempre, obrigáória, jáque essas enlidades algumas vezes estâo dispen-sadas áelicitar e em outras tantal a ticitaço é párà 

"r""r:n"iüiu"r 
o,mesmo vedâdâ A seteção dâ melhor píoposte, Íeita igundo

critérios objetivos previámente estaoetàciáos, ócoiã ãntre asapresentadas por interessados que pretendem contratar com a

r Dreilo adminisr.alivo ó. ed

Àpd"
1r

rc!.. atual. eâmpl. Sào paulo: SarÀiva. 200 t . p.3E5
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entidade obrigada a licitar e que atenderem ao seu
chamamento, promovjdo mediante instrumento convocatório
disciplinador dê todo o procedimento, denominado, por alguns,
lêi interna da licitaçao e do contrato.

Preliminarmente, deve-se íazer a distinção entre licitação inexigível, dispensada
e dispensável. Na primeira hipótese, náo há como se realizai a licitação por nâo haver
possibilidade de competição, ou seja, mesmo que houvesse intenção por parte da
Administração Pública de se realizar o certame, este nâo seria faticamente possível
poí não existir mais dê um indivíduo, empresa ou consórcio capaz de satisfazer as
exigências necessárias. para conceituar inexigibilidade de ljcitaçáo, a doutrina
brasileira costuma aíirmar que se trata de uma sitúção de inviabilidad; de competiçao
(repetindo o conceito trazido pela Lei de Licitaçôês).

O rol de hipóteses de inexigibitidade trazjdo peto art. 25 da Lei de Licitaçôes é
meramentê exemplificativo, ou seja, podem existir outros casos de inexigibilidade não
elencados, expressamente, pela lei, mas também admitidos por ela.

O ProÍessor Gasparinis, ao tratâr do conceito de
afirma que:

inexigibilidade de licitaçáo,

lnexigível é o que não pode ser exigido, asseguram os
dicionaristas. tnexigibitidade, a seu tumo, é a qualidaãe do que
não pode ser exigido. Desse modo, a inexigibilidade da
licitação é a circunstáncia de falo encontrada na péssoa que se
quer contralar, 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 ljc ar, e permite a contratação direta,
isto é, sem a previa licitaçào. Assim, arnda que a Administraço
desejasse a licitâÉo, estaria sendo inviável, ante a absoluta
ausência de concorrentes. Com efeito, onde não há disputa ou
competição não há ticitação. É uma particularidade da pessoa
de quem se quer contratar o mérito profissional, encontrável.
por exemplo, no profissional de notória especializaÇão e no
artista consagrado pela crilrca especializada.

^..^ ,l:""^^":il:]"f: direra, em que a ticitação é dispensávet, envolve a situação emque reoncâmente^ e possíver a rearrzaÇão do procedimento ricitatório, mas, de acordocom Justen.Fitho6, a reatizâçâo do ced;me .,aiigura_se obletivã.à"i. i"-"ir"rt""t" ,"interessê púbtico'. Dessa forma, a Íealizaçáo * nao ao'"..t"rã à-r.ã'fãfa"a. aoadministrâdor.

- En,l".": hipóteses etencãdas pelo atl.24 da Ler n.8.666/.Í993 (vale ressattarque o rol é taxatrvo), destacamos a dispensa nos câsos ae tic;taçâo alseaa ouÍracassada. de baixo vator do obieto da it"it"ç"ã. 
""ãÉL-ãr""roJffi 1=à iror"ldestinado ao atendimento das íinalióades prêcipuas da Administraçâo. Jntre àutras.

' ldm, p. 440.
' CuÃo de dimr^ admrnisrânto I €d rc\ e drudr. Sâ^ páu,n. Sdr!a..loU\. p. 4U1.

df
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A licataçâo será .dispensada,, quando for, expressamente, vedada a sua
realização, ou seja, mesmo que o administrador deseje fazer e teoricamente seja
possível, a tei proíbe. Trata-se da hipótese prevista no arí. 17 da Leide Licitações, qüe
se refere, basicâmente, aos casos de alienação de bens pertencentes â Administraçaopúbtica.

Ressalte-se, que a distinçâo entre ,,dispensada, e .dispensávêl,, é defendidaapenas por parte da doutrina, uma vez que, para alguns aütores, se trata de ummesmo conceito. Nesse sentido, Justen FilhoT afirma qrje ,náo há diÍerençâ real entredispensável e dispensada,,, segundo ele, .em ambos ói casos o legistaOor autoriza acontrataçáo direta,.

A Lei Federat concertua contrataÇão direta como um procedimento administrativodestinado a obler proposta mais vantájosa, 
"". fi"ttáiaá 'S."d""qr" 

" n,pàLr"" a"dispensa de licilaçao são as seguinles:

Art. 24. E dispensávela licitaÇão.
| - para obras e serviços de êngenharia de valor alé 1Oolo (dez
por cento) do timite previsto na atínea "a,,, do inAso f Ooàiito
anlerior. desde que não se reÍrram a parcelas de uma mesrn'a
oora ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma

:1Y:a9.T.r""To tocat que possam ser reatizadas conjunta
e concomrlantêmêntê:

%osprtEros
""="at 

L"i. Ogsa" que nail i
m:ef,mo seryi9g. cgmera ou ue

2.1

ossa ser realizada de uma só vãJ

Arl.23..As modalidades de licitaçao a que se reÍerem os
l"]"i"^l : ltt 

do arligo anterior seráo a"r.àtn"à"" 
"rn 

irnçãJoos. segutntes limites, tendo em visla o valor estmado,da
contratação:
I - para obras e serviços de engenharia.
a) convile - até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais);o, romac,a dê pÍeÇos - até R$ t.5OO.O0O.O0 (um milhâo equinhentos mit reais):
c). concoffêncra: acima de R$ 1.5OO.OOO,OO (um milháo equinhentos mitreajs):
ll.- para.compras-e éerviços náo referidos no inciso anterior:a) convrte - até R$ 80.000,00 (oitenta mit reais):

"b
'8

r ldem, p. j99.

)/i
í)
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b)tomada de preços - até
cinqüenta mil reais);
c) concorrência - acima de
cinqüenta mil reais).

650.000,00 (seiscentos

650.000,00 (seiscentos

R$

R$

Art. 1o Os valores estabelecidos nos incisos I e ll do caput do
àÍt. .24 da Lêi no 8.666, de 2í de lunho de 1993, íicam
atualizados nos seguintes termos:
| _ para obras e serviços dê engenharia:
a) na modatidade convite - ãté R$ 33O.OO0,OO (trezentos e
trinta mil reais);
b) na modalidade tomada de preços _ ate RS 3.3OO.OOO,0O (três
milhôes e trezentos mrlreais); e
c) na modatidâde concoÍência _ acima de R$ 3.3OO.OOO,OO
(três milhões e trezêntos mil reais); e
ll_ para compras e serviços não iÁcluídos no inciso l:
a) na modâlidade convite _ até R$ 176.000,00 (cento e setenta
e seis mil reais);
b).na modalidade tomada de preços _ até
mrtnao. quâtrocentos e trinta mil reais), e
c).na modêldâde concoffência - acima de
m nêo, quatrocentos e trinia milreais).

:.::ij, j:üi?]iili Jíli:"",.i,§:i"Iffi ffi"tj55:.:"::.1#:"ij"Ji,"""r" §3ê. menos-de R$ í7.600,00 dezessere mir e serscenros iãr"iãqrã. 
"Jã01["0" " 

1",t-ederat no 8.666/93, enseiaria a aoticáção oo a.t. zi, rr. Ã,,r,ãrlr.Jnã;,ã ã0,,""a" eque o cusro que a AdminislrâÇão àespánda para 
"-à;"üo"ãoi;;,Eo."ro"r" ocusto com a máquina burocrática para obtê-lo.

A respeito do tema, o tribunal de contas da uniâo adota igual entendimento:

REPRESENTAÇÃO. _- ATOS qE otspENSA ErNExrcrBrLrDADE^ DE LrcrrAÇÃô públirõÂàÀo EFUNDAT,IENTAÇÃo. , pRocEDÊriôÃ. 
Â 

- -"-,-?i 
r,",ço""caracterizadas por dispensa ou inexigibitidadJ Oe-itcitaçao,previstas nos ârts. 24, incisos , 

" ""g"rirú.", 
ã ãã, ou t"i n.8.666/93, podem ser Íunoamentaoasiã Ji"páJ"1"" i,",,rçao,aticerçadas no arr. 24, incisos i 

" 
,l oã *-àiã" tãi, ãr"noo o"vatores se ênqua-drarem nos timiÉ ã"0"iã"iàr. n"","dispositivo (acórdào 1336/2006, Éonaã,- rã]ãior",rini"t.

ubiratan aguiar, DOU 07|08/06).

Dessâ forma, resta demonstrâ.ro que é possivel â administaação optar peloprocêdimento de dispênsa de ticitacào previsto .i" 
".t 

ãa 1"""" ii. jj'r!íIá.uuorso,
l:: "":.":" "- ,que 

ê contrâtação dó referido serviço t"nh; ,;;;; 
"-"i,,;io inr"nor""aos rrmtles previstos no citado dispositivo legal.

R$ 1.430.000,00 (um

R$ 1.430.000,00 (um

^.tu
-^i{

w-Ãil
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2.2 Da análise da Minuta aõEõnEãiã

_ Em relaçâo â minuta do contrato, tem-se o art. SS da Lei nô. 8.666/93, no qual
faremos uma comparação entre os requisitos contidos nos incisos do referjdo artigo e
a lvlinuta âpÍesentêda pela CpL da Câmara. Senão vejâmos.

Aí. 55, Sâo cláusulas necessá.ias em todo contrato as
quê estabeleçam:

I - o objeto e sêus elementos caracterislicos;
ll - o regime de execução ou a forma de Íornecimento;
lll - o preço e as condiçôes do pagemento, os critério9,
data-base e periodicidade do reaiustamonlo de pÍeços, os
cíteflos dê atualização monetária êntre a data do
adimplemento das obrigaçóe9 e a do efotivo pagamento;
lV - os prazos de inicio de etapas de execução, de
conclusâo, de entrega, de observaçâo e de recebimento
definitivo, conÍorme o caso;
V - o.crédito pelo qual correrá a despêsa, com a indicação
da classiÍicação funçional programática ê da ceteg; a
econômica;
Vl - as, garantias oferecidas para assegurar sua plena
execução, quando exigidas;
Vll -.os dirêitos e as responsabilidadês das paÉes, as
penalidades cabíveis e os valorês das multas;
Vlll - os casos dê rescisão;
lX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em
caso de rescisâo administrativa prêvi9ta no aí, 7i dosta
Ler;
X - as condiçõês de importação, a data e a taxa de câmbio
para_converaáo, quando for o caso [não se aplica ao
caso];
Xl - a vinculaçáo ao edital de licitação ou ao termo que â
drspensou ou a inexigiu, ao convitê e à pÍoposta do
licitantê vencedor;
Xll - a lêgislaçáo aplicável à execuçâo do contrato 6
especialmente aos casos omigsos:
Xlll - a obrigeçáo do contratado de manter, durante toda aexecução do contrato, em compatibilidadê com as
9o.fl.S..1ço9s 

por ête assumidas, todas as condiçôês d€
habilitação e quatificaÇão êxigidas na licitação,
§ ío (VETADO)

§ ío (Vêtedo).
§ 2ô Nos contratos cêtebrâdos pêlâ Adminisirâção pública
com. p.essoas Íísices ou iuridicas, inclusive aquelasdomiciliedas no estrengeiro, dêverá constar
necessaÍiamentê cláusula que dêclare compeiente o foÍo
da sede da Administração para dirimir quátquer questào
contratual, salvo o disposto no s 60 do aÉ. 32 desta Lei. ,,#



ü

ESTADO DO MÁRANI!ÃO
CAI4AM MUNICIPÁL DE SiO BEWARDO

clPJ: 07 -629. 5 20i000 I _A7

R a Coneeo N.stot ,"215-Centro, CEp: 65 550-A00
Sào BetnadolM,4

§ 3" t...1.

Nesse diapasáo, observa-se que a mjnuta do contrato disponibilizêda nos autos
está de acordo com os dispositivos da Lei Federal e Estadual de licitações, e, de
acordo com a reserva de dotação orçamentária encÍustrada nos autos, iambém há
consonáncia com a LOA, LDO, LRF, LCp e ppA. Acrescênta-se, ainda, que a mesma
êúne os elomêntos essênciais exigidos pela legislação aplicável à espócie.

2.3. Posgibilidad6 de Dispensa parcial dos Documentos de Habilitacão

Em análise detida dos documentos apresentados pela empresa com proposta
mais vant4osa, observa-se que Íoi apresentada tâo-somente a habilitação juridico-
fiscal, deixando, assim, de juntar a habilitação econômico-financeira, nos tjrmos do art.
31, da Lei 8.666/93.

- No que tange a possibilidade de dispênsar os documentos de hâbilitaÉo, o sío,do art. 32, da Lei 8.666/93 dispõe que a documentação exigida nos arts. ZA a g1
dessa Lei poderá ser dispensâda no todo ou em partes. Senão. vejamos:

Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópja
autenticada por cartório competente ou por servidor da
administração ou publicação êm órgão da imprensa oficial.

de desta
l=ei oode.tá ser disoensada. no tóão ouãm oãrte. nããi
de convite, concurso. fornecimento ae bens Dare Dro.Í,
entreqa e leilão. [Grafo Nosso]

_ Apesar de o dispositivo não íâzer menção aos cásos de dispensa de licitaçáo
fundamentados no art. 24, incisos te lt (dispánsa 

", r.".ao Jo r"iár), o fê-U deciaiu
no Acóídâo n' 26 í 6/2008-plenárlo que o dispositivo também se aptióa aos casos Oeorspensa em Gzáo do vatot. Contudo, é preciso lembrar que o § g" do art. í9S da
Constituiçáo da Repúbtica, estabetece que a "pessoa jurídica em AéOito cà, o sistema
da.s€guridade sociat, @mo estabeleciào em tei, nãó poo"à 

"ontàiãr-"àrn 
o eoo",

Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscaL ou crediticiói;;. 
-

Em outros termos, abstrai-se da Carta Magna que a comprovaçáo da
regularidade perânte a Seguridade Social deu" 

"", 
,".-pr" 

"iigid,
_.. l\rister se faz consignar que o referido assunto já foj objeto de consutta pelo
Tribunalde Contas da Uniâo. Veja-se:

lvotol
O argumento síntese inserto no voto condutor do Aórdão TCU
no 2616/2008-Plênário é que a dispensâ de documentaçâo nos
casos de drspensa de licrtação em razão do valor vrsa priorizar
a buscâ da relaçáo custo-benêÍicio da contralâçáo, ê tâmbém a dl
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evitar a criaÉo de êntraves burocráticos desnecessários para
garantir a execução adequada do objeto do contrato.
Dessa forma, com supedâneo nesse mesmo argumento, a
comprovâçâo de regularidade com a Fazenda Federal, sendo
um dos itens de comprovação de regularjdade fiscal, poderá
ser dispensada, quando se tratar de dispensa de licitação com
fulcro nos art. 24, tncisos I e Il. da Lei no 8.666/í993.
Permanêce, contudo, a obrigação quanto ao cumprimento
do art 195, § 30 da Constituição Federal.
O tema Íoi exauativamente abordado na Dêcisão TCU no
705/í99,1, por meio da qual o plenário desta Casa fiÍmou
entendimento, em carátêr noÍmativo, de que a
comprovação da regularidade em relaçáo à seguridade
social não pode ser dispênsada, mesmo nos casos de que
trata o iá mencionado art. 32, s lo.
Considerando, portanto, os esclarecimentos ora expendidos, a
presente consulta deve ser respondida nos seguintes têrmos:
'A comprovação de regularidade com a Fazenda Fêdêrel, â que
se reÍere o art.29, lll, da Lei no 8.666/1993, poderá ser
dispensada, nos casos de contrataÉes realizadas mediante
dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, incisos le ll. dessa
mesmâ lei '

[Acórdão]
9.1. conhecer da consulta formulada pelo irinistro_presidente
do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da
Justiça do Trabalho, por atender aos requisitos de
admissibilidade elencados nos arts. 1o, XVll. da Lei no
8.44311992, e 264, inciso V, ss 1. e 20, do R|/TCU;9.2. responder ao consulênte, consideÍando os
esclârecimentos tecidos na proposta de deliberaçáo que
conduz esle aórdão, com o objetivo de melhor delinear o
objeto da consulta, que:
'A comprovaçáo de regularidade com a Fazenda Federal, a
que sê refere o art.29, lll, da Lei no 8,666/í993, poderá ser
dispensada nos casos dê conuatâçóes realizadas
mediante dispensa de licitação com fulcro no arL 24,
incisos lê , dêssa mesma lei.,, ÍCU. Acórdão no
1.66112011, - ptênário. Rêt. Min. Weder d'e Oliveira. Julgado
emr 22 jun. 20.11, grifamos.)

Dessa forma, a ASSEJUR corrobora com entendimento que nas contrataçóes
diretas por dispensa em razão do valor é posslvel dispensaÍ parte dos documentos de
l]lilliE?o.e.: : :omprovação de rêgutaridade peianre a Êazenda Federat (arr. 29,Inc. lli, da Lei nó 8.666/93), porém é preciso verificar a regularidade fiscâl perante a
Hrevroencra :jooat (art. 29, inc. lV, da Lei n.9.666/93). em razão do disposto no s 30
do art. 195 da Constituição da Repúbtica.

3. Das Consideracôes Finais ,#
"üv
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Há nos autos motivação, projeto Básico, Justificativa de preço (planitha com
pes_quisa de mercádo e propostas), dotação orçamentárja, autorizaçáo àô Ordenaoor
de Despesas, eslando assim, devidamente instruidos os autos, a contratação pode ser
viabilizada€kavés d_a contrataÉo direta, na modatidade de dispensa dê iicitação, art.
24, ll, lei Fedeal nô 8.666/93 em razão do valor envolvido. Nào obstante. a reÍerida
contrataçào é uma contrataçâo dispensável, e náo dispensada, podendo mesmo
assrm o Gestor optar pela Licitaçêo, se assim entender, por estar dentro de sua seara
olscnctonanâ.

DlsPostÍtvo

Ante aos íatos expostos e análise jurídica realizada, entende_se por opinar neste
oarecer oue. a licitaçáo no câso é dispensável Gn 24,ll, Lã Federal n" S666/95Eparêcer. Suà Censura.

ENCANINHAilENTo

Encaminhem-se os autos ao presidente da Càma.a Municipal para
conhecimento e deliberação.

Sáo Bernardo - MA, 03 de junho de 20.19.

a) t _ tlúc., d: i. í]o-.*.- rr,t"-- *,-,
Ricado Jélle,son Muniz úà

oAB/MA 12.332
Assessor Ju dico da

Câmara Municipal de São Bemardo -MA

Por Íim,


