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a-ESTADO DO MÁMNILIO

CAMARÁ MUF*ICIPAL DESÃO BERNÁRI'O
c)PJ 07-629 520 A0AI 07

Rrô ( ônego \*tor n"2 1 5-( entrc CEP: ó5 550-00A
Sào B.üanlo,M.l

Àel: Processo n'. 010/2019
Requetenle nos Auto)'. CâmaLra Municipal de São Bemardo
InteressLtdo: CPL

Assunto: Contratação de empresa especializada para
fomecimento, sob demanda, de refeiçôes tipo
''quentinhas" e lanches para os servidores da CiâÍnara
Municipal de São Bemardo/MA.

PARECER JUÚDICO N". OIO/20I9

Paru melhor compree são di&itica, este parecer dhide-se em Relaíóio, Análise
da Demanda, Disposili,ro e Encahinhamento.

RELATóRto

O Processo Administrâtivo desencadeado pelo oÍicio datado de l8 de
março de 2019, versa sobre o pedido, da Câmara Municipal, para conkatação de
empresa especializada para fomecimento, sob demanda, de refeições tipo "quentiúas"
e lanches para os servidores da Câmara Municipal de São Bemardo,MA.

InstruiÍrdo o processo, foram carreados os seguintes documçntos;

1) Oficio de Solicitação;
2) Projeto Básico;
3) Despacho de Autorização de encaminhamento do pleito pelo Presidente;
4) Estimativa de Custos, de três empresas, e documentação juridica e fiscal

da que apresentou o menor valor;
5) Dotação Orçamentária;
6) Parecer da CPL.

Foi estimado para esta contÍatação com base na proposta mais vantajosa é de
Rl$ 12.304,20 (doze mil, trêzenlos e quatro reâis e vitrte centrvos).

Em sua justificativa técnica, a Câmara requerente justificou a necessidade de
ofertar a piestação do sewiço para os Empregados e Servidores da Câmara Municipal
de São Bernardo, pois a maioria reside longe da sede do Município, sendo um obstáculo
para o deslocamento trabalho/residênciúrabalho no horiirio do almoço, o que motiva a
realização das refeições no pÍópÍio locâl de trâbalho.
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Por conseguinte estes autos forarn enüados para esta Assessoria Jurídica para
que fosse emitido parecer.

E o breve relato. Passamos a opiÍar.

ANÁLISE DA DEMANDA

1. Defitricão de Licitacâo

A licitação nada mais é do que um procedimento admiÍlistmtivo que visa à
aquisição ou alienação de bens ou contratação de serviços, voltado para a celibração de
um contrato administrativo, que se destina a selecionar a proposta mais vantajosa para a
AdÍninistração Pública, entle aquelas apresentadas pelos licitantes. Destaquc-sc, que
dependendo da situação, a proposta mais vantajosa pode não ser, necessariaminte, a que
apresenta o menoÍ pÍeço. Assim, o objetivo do procedimento em tela taÍnbém é buscar
qualidade no objeto da licitação, assim como o beneficio econômico. para Hely Lopes
Meircllesr, licitaçâo nada mais é do que:

[...] o procedimento adminisfatiyo mediante o qual a
Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para
o contrato de seu interesse. Como procedimento, desenvolve-se
atmvés de uma sucessão ordenada de atos ünculantes para a
Administração e pam os licitantes, o que propicia igual
opoÍtunidade a todos os interessados e afua como fâtor de
eficiência e momlidade nos negócios administrativos.

Tema basta.nte controverso é a na.ttrreza jurídica da licitaÉo, para paÍe da
doutrina, trata-se apgnas de um procedimeÍrto administrativo, para outroi, a li;itação é
wn prccesso administrativo. Sendo o prccesso uma especie do gênero pÍocedimento, a
própria Lei de Licitações (n" 8.66611993), no câput do seu art. 38, faz a distinção e
esclarece que a licitação, que é formada por um coniunto de etapas, tem sim natureza de
processo administrativo. Sobre a matéria, Odete Medaual se mãnifesta afirmando que:

[...] a licitaÉo é um prccesso administrativo porque, além da
sucessão de atos e fases, há sujeitos diversos, os licitantes,
intercssados I1o processo, que dele participam, pemnte a
Administração, todos, inclusive esta, tendo dircitos, deveres,
ônus, sujeiçôes.

__ _ 
A lei que define as normas gerais para licitaÉes e contratos na Administração

Pública é a Lei n'8.666/1993. A CaÍa Magna, eÍn seu art. 22, inciso XXV . determina

I DircIo adminisúdrirc basitciro. 28 cd Arual. Euri.ô Àzevcdo et ât. Sào paulo \Íalheircs. 2003 p 2ó4I Dnciro adminisrarivo nNdcmo. rj. ed Sào paulo: Revisú dos Tnbunais,2004. p 21,1
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que â competência para legislar sobre licitação c contratos é privativa da Uniào, mas
Estados e Municípios podem legislar sobre normas especificas que envolvam a matéria.
Sobre o assunto. a Professora Odete Medauar' ensina que:

[...] a competência da União para fixar normas gerais de
licitação e contrato possibilita que Estados, Municipios e
Distrito Federal legislem sobre normas específicas, para seus
respectivos âmbitos de atuação. O problema está na separaçào
precisa errtre normas gerais e normas específicas. De regra,
Estados e Municipios ou editam leis sem dispositivos que
contrariem a lei da União, ou não editam lei específica e pautam
suas licitações por aquela.

De acordo com o ad. 3" da Lei n 8.66611993, o procedimmto licitatório é
norteado por uma série de p ncípios que devem, obrigatoriarnente, ser obseNados,
sendo eles: isonomia, legalidade, impassoalidade, moralidade, igualdarle, publicidade,
probidade administrativa, ünculação ao instrumento convocatóio e julgamento
objetivo das propostas. A doutrina traz ainda outros princípios que devem'conduzir a
licitação, entre eles, destacâmos o do sigilo das propóstas e o da adjudicação
compulsória.

2. Contr&tacão Direta

A regra geral que prevalece para a Administração pública no Brasil é a
obrigatoriedade da realização de procedimeÍrto licitatódo nas contrataçôes
envolvam obÉs, serviços, compras e alienações. Essa é â noma contidâ flo art.
inciso XXI, da Constituição Federal.

No entanto, em determinados Çasos, é admissivel (desde que haja cxpressa
previsão legal) a contatação direta. Assim, â licitação pode ser dispensávei; em outras
situações, é possível não haver como exigi-la e há ainda hipóteses an que é proibida a
sua realização.

O rcnomado Diógenes Gasparinia, ao tratâr da obrigatoriedade da licitação, afiIma
que:

A procua da melhor proposta para certo llegócio é
procedimento utilizado por todas as pessoas. Essa busca é, para
umas, facultativa, e para ouhas, obrigatória. para as pessoas
particulares é facultativa. para, por exemplo, as públicas (União,
Estado-Membro, Distrito Federal, Município, autarquia) e
govemamentais (empresa pública, sociedade de economia mista,
fundação), é, qu.§e sempÍe, obrigatóda, já que essas entidades

I Direito adminisn?tivo. ó

que
37,

ed. rev., atual. e ampl. Sâo Pâulo: Samjvâ.2001. p. 385.
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algumas vezes estão dispensadas de licitar e em outÍas tantas a
licitação é para elas inexigivel ou mesmo vedada. A seleção da
melhor proposta, feita segundo criterios objetivos preüaÍnente
estabelecidos, ocorre entre as apresentadas por interessados que
pretendem contratar com a entidade obrigada a licitar e que
atendeÍem ao seu chamamento, promovido mediante
instumento convocatório disciplinador de todo o procedimento,
denominado, por alguns, lei intema da licitação e do contrato.

PreliminaÍnente, deve-se fazer a distinção entre licitação inexigível, dispensada e
dispensável. Na primeira hipótese, não há como se realizar a licitação por não haver
possibilidade de competição, ou seja, mesmo que houvesse intençâo por parte da
Administração Pública de se realizar o certame, este não seria faticamente possivel por
não existir mais de um individuo, ernpresa ou consórcio capaz de satisfazer as
exigências necessiirias. Para conceituar inexigibilidade de licitação, a doutdna bÍasileira
costuma afirmar que se trata de uma situação de inviabilidade de competição (repetindo
o conceito trazido pela Lei de Licitações).

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

O Professor Gasparini 5, ao tratar do conçeito de inexigibilidade de licitação,
afirma que:

Inexigivel é o que não pode ser exigido, asseguram os
dicionaristas. Inexigibilidade, a seu tumo, é a qualidade do que
não pode ser exigido. Desse modo, a inexigibilidade da licitação
é a circunstância de fato encontrada na pessoa que se quer
contratar, ou com quem se quer contrataÍ, que impede o certame,
a concorrência; que impossibilita o confronto das propostas para
os negócios pretendidos por quem, em princípio, está obrigado a
licitar, e permite a contrataÇão direta, isto e, sem a prévia
licitação. Assim, ainda que a Administração desejasse a
licitação, estaria sendo inviável, ante a absoluta ausência de
concoÍrentes. Com efeito, onde não há disputa ou competição
não há licitação. E uma paÍicularidade da pessoa de quem se
quer contmtar o mérito profissional, encontrável, por exemplo,
no profissional de notória especialização e no aÍista consagmdo
pela critica especializada.

Já a contatação direta, em que a licitação é dispensável, envolve a situaçào em
que teoricamente é possível a realização do procedimento licitatório, mas, de acordo
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com Justen FilhoÔ, â realização do certame "afigura-se objeti\rarne.Íe inconrqtiente ao
interesse público". Dessa forma, a realização ou não dô ceÍtame é uma faculdade do
administrador.

EntÍe as hipóteses elencadas pelo art. 24 da Lei n' 8.66611993 (vale rcssaltar que
o rol e taxativo), destacamos a dispensa nos casos de licitação deserta ou fracassada, de
baixo valor do objeto da licitação, compra ou locação de imóvel destinado ao
atendimento das finalidades precipuas da Administação, entre outras.

A licitação será "dispensada" quando for, expressamente, vedada a sua realizaçâo.
ou seja, mesmo que o administrador deseje fazq e teoÍicamente seja possível, a lei
proibe. Túta-se da hipótese prevista no art. 17 d^ Le; de Licitaçôes, que se refere,
basicamente, aos casos de alienação de bens pertencentes à Administação Pública.

Ressalte-se, que a distinção entre "dispensada" e "dispensável" é defendida
apenas por parte da doutrina, uma vez que. para alguns aulores, se trâtâ de um mesmo
conceito. Nesse sentido, Justen Filho' afirma que 'não há dilerenÇa real entre
dispensável e dispensada", segundo ele, "em ambos os casos o legislador autoriza a
contratação direta".

2.1 Dâ Lesislacão ÀÍrlicável à EsÍrécie - Da Lei Federll n' 8.666/93

A L€i Federal conceitua contratação direta como um prccedimelto administrativo
destinado a obter proposta mais vantajosa, sern licitação. Sendo que a hipóteses de
dispensa de licitação são as seguintes:

Art.24. E dispensável a licitação:
I - para obras e sen'iços de engenharia de valor ate 10% (dez por
cento) do limite preüsto na alínea "a", do inciso I do artigo
anterior, desde que nào se reÍiram a parcelas de urna mesma
obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma
natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e
concomitantemente:
Il - pâra outros seraicos e comDras de vâlor âté l07o (dez
por cento) do limite previsto nâ âlinea "a". do iociso ll do
ârtigo anterioa e Dara alienacões. nos casos Drevistos nesta
Lei desde que nâo se refiram a oarcelas de um mesmo
servico. codpra ou alienâcão dê mâior vulto que Dossâ ser
realizlda de uúa só vezi
t...l

ó Curso de direilo âdninistrativo. 3. ed. rcv. eàtuat. São paulo: Sdaivâ, 2008. p.407.
' ldún, p. 199.
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Art. 23. As modalidades de licitação a que se referern os incisos
I a III do artigo aÍtedor seúo determinadas em firnção dos
seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da
contatação:
I - para obras e serviços de engeúaria:
a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cirqüenta mil reais);
b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e
quiúentos mil reais);
c) concorrência: acima de RS 1.500.000,00 (um milhão e
quiúentos mil reais);
II - para compras e serviços não referidos no inciso antedor:
a) convite - até R$ 80.000,00 (oitentâ mil reais);
b) tomada de preços - até R$ 650.000,00 (seiscentos e ciÍqüenta
mi1 reais);
c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e

cinqüenta mil reais).

***
Alt. 1o Os valores estabelecidos flos incisos I e II do caput do
aÍt. 23 da, Lei n" 8.666, de 2t de juúo de 1993, ficam
atualizados nos seguintes termos:
I - para obras e serviços de engeúaria:
a) na modalidade convite - até RS 330.000,00 (tÍezentos e tinta
mil reais);
b) na modalidade tomada de preços - até R$ 3.300.000,00 (três
milhões e trezeltos mil reais); e
c) na modalidade conconência - acima de R$ 3.300.000,00 (três
milhões e trezentos mil rcais); e
II - para compras e serviços não incluídos no ilciso I:
a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e seteflta e
seis mil reais);
b) na modalidade tomada de preços - até R$ 1.430.000,00 (un
milhão, quatrocentos e tlirlta mil reais); e
c) na modalidade concorrência - acima de R$ 1.430.000,00 (um
milhão, quatrocentos e trinta mil reais).

Nesse diapasão, o valor estimado para a contratação no presente caso é de Rg
12.205,40 (doze mil, duzetrtos e cinco reais e quarenta centavos), isto é, menos de R$
17.600,00 dezessete mil e seiscentos reais), o que, se aplicada a Lei Federal n" 8.666/93,
ensejaria a aplicação do aÍt. 24, Il, A hermenêutica aplicada é que o custo que a
Administração despenda para a aquisição do bem não supere o custo com a máquina
buocrática paÍa obtê-lo.

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

^&Y'
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REPRESENTAÇÂO. ATOS DE DISPENSA E
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÂO, PUBLICAÇÀO E
FUNDAVENTAÇÂo, PRoCEDÉNCIA, A s aquisiÉes
caracterizadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação,
previstas nos aís.24, incisos iii e seguintes, e 25, da lei n.
8.666/93, podem ser fundamentadas ern dispensa de licitação,
alicerÇadas no art. 24, incisos i e ii, da referida lei, quando os
valores se enquadrarem nos limites estabelecidos neste
dispositivo (acórdão 1336/2006, Plenrtu-io, relâtor minisrro
ubiratan aguiar, DOU 07108/06).

Dessa forma, resta demonstado que é possivel à admiflistÍação optar pelo
pÍocedimento de dispensa de licitaçào previsto no aÍ. 24, inciso II, da lei n. 8.666/93,
rlos casos ern que a contratação do referido serviço tenha valores estimado inferiores aos
limites preüstos Íro citado dispositivo legal.

2.2 Da análise dâ Minutâ do Cotrtrrto

Em relação à minuta do contrato, tem-se o aí. 55 da Lei n".8.666/93, no qual
faronos urna compamção entre os requisitos contidos nos incisos do referido artigo e a
Minuta apresentada pela CPL da Câmara. Senão vejamos:

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo cotrtrato as que
estâbeleçâm:

I - o objeto e seus elementos csracterísticos;
Il - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
III - o preço e as condiçôes de pagamento, os critéíos, data-
base e periodicidade do reajustamento de preços, os
critérios de atualizâção monetária entre a data do
adimplemento dâs obrigações e a do efetivo pagamento;
IV - os prazos de início de etâpos de execução, de colclusão,
de entrega, de observaçâo e de recebimento deíinitivo,
cooforme o casoi
V - o crédito pelo quâl correrá â despesa, com a itrdicâção
dâ classiÍicâçlo funcional programática e da categoria
econômica;
VI - as garanúias oferecidas pârâ assegurar sua pletra
execuçlo, quândo exigidâs;
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as
pelalidades cabíveis e os valores dss multas;
VIII - os casos dê rescisãoi
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IX - o recoíhecimento dos direitos da Administração, em
caso de rescisâo admiDisúrativa previstâ no rrt.77 desta
Lei;
X - as condições de importaçâo, a data e a taxâ de câmbio
para conversão, quando for o câso [nâo se aplica ao caso];
XI - a vinculâçâo âo edital de licitação ou âo termo quê â
dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante
vencedor;
XII - â legislaçâo aplicável à execuçâo do cotrúrâto e
especiallrlerrle âo§ câso§ omissos;
XIII - a obrigâçâo do contratâdo de mâdter, duraDte todr a
execuçâo do contrator em compatibilidlde com as
obrigaçôes por ele assumidas, todas ts cotrdições de
habilitâção e qualificação erigidas na licitação.
§ l" (vErADo)
§ l" (Vetado).

§ 2' Nos contratos celebrados pela Administraçâo Pública
com pessoâs íisicas ou jurídicas, inclusive aquelas
domiciliadas no estrangeiro, deverá constâr
necessariamente cláusula que declare competente o foro da
sede da Administraçio para dirimir qualquer quesÍão
coítratual, sâlvo o disposto no § 60 do art. 32 destâ Lei,
§ 3" t...t.

Nesse diâpasão, obseúa-se que a minuta do conhato disponibilizada nos autos
estiá de acordo com os dispositivos da Lei Federal e Estadual de licitações, e, de acordo
com a reservâ de dotação orçamentáía encrustrada nos autos, tambem há consonância
com a LOA, LDO, LRF, LCP e PPA. Acrescenta-se, ainda, que a mesma reúre os
elementos essênciais exigidos pela legislâçâo aplicável à espécie.

2.3. Possibilidade de Disoensa Parcial dos Documentos de Habilitacío

Em análise detida dos documentos aprescntados pela empresa com proposta mais
vântajosa, observa-se que foi aprcsentâda tão-somente a habilitâção jurídico-fiscal,
deixando, assim, de juntar a habilitação econômico-financeim, nos termos do art. 31, da
Lei 8.666/93.

No que tange â possibilidade de dispensar os documentos de habilitação, o §1., do
art. 32, da Lei 8.666/93 dispõe que a documentaçào exigida nos arts. 28 a 3l dessa Lei
poderá ser dispensada no todo ou em pâÍes. Senão, vejamos:

AÍt.32. Os documentos necessiírios à habilitação poderão seÍ
apresmtados em original, por qualquer processo de úpia
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autenticada por cartódo competente ou por servidor da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

§ lo A documentaçáo de que trâtam os arts. 28 a 31 desta
Lei poderá ser disDensadâ. no todo ou em DaÍe. pos casos de
conyite. concurso. fomecimento de bens Dara pronta etrúreea
q!gi!éq: lcrifo Nosso]

Apesar de o dispositivo não fazer menção aos casos de dispensa de licitação
fu[damentados no art. 24, incisos I e II (dispensa em razão do valor), o TCU decidiu Ío
Acórdão n'2616/2008-Plenário que o dispositivo tambern se aplica aos casos de
dispensa ern razão do valor. Contudo, é preciso lembrar que o § 3. do aÍt. 195 da
Constituição da República, estabelece que a "pessoa jurídica em débito com o sistema
da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder
Público nem dele receber beneficios ou incentivos fiscais ou creditícios".

Em ouhos termos, absbai-se da Carta Magna que a Çomprovação da regularidade
perante a Seguridade Social deve ser sempre exigida.

Mister se faz consignar que o referido assunto já foi objeto de consulta pelo
Tribunal de Contas da União. Vejâ-se:

lVotol
O axgumento síntese inserto no voto condutor do Aórdão TCU
n" 2616l2008-P1etuário é que a dispensa de doounentação nos
casos de dispensa de licitação em razão do valor úsa priorizar a
busca da relação custo-beneffcio da conhatação, e também a
evitar a criação de entaves buroúáticos desnecessiirios para
garantir a execução adequada do objeto do conhato.
Dessa forma, com supedâneo nesse mesmo argumento, a
comprovação de regularidade com a Fazenda Federal, sendo um
dos itens de compÍovação de regularidade fiscal, podeni ser
dispensada, quando se t@taÍ de dispensa de licitação com fulcro
nos art. 24, incisos I e II, da Lei n" 8.66611993.
Permatrece, contudo, a obrigação quatrto ao cumprimetrto do
art. 195, § 3" da Constituição Federal.
O tema Íoi exausÍivamente abordado na Decisâo TCU ro
70511994, por meio da qual o Plenário desta Câsa firmou
entetrdimento, em câráter nor.mativo, de que a comprovaçâo
da regulÊridâde em relação à seguridade social não pod€ sêr
dispensada, mesmo nos casos de que tratr o já mencionado
art. 32, § 1".
Considerando, portallto, os esclarecimentos ora expendidos,
presente consulta deve ser respondida nos seguintes temos:
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'A compÍovação de regularidade com a Fazenda Federal, a que
se refere o art. 29, III, da L,ei n' 8.66611993, pod€rá ser
dispersada, nos casos de co[trataÉes realizadas mediante
dispensa de licitaçào, com fuloo no art. 24, incisos I e II, dessa
mesma lei.'
IAcórdão]
9.l. coúeceÍ da consulta formulada pelo Ministro-Presidente do
Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da
Justiça do Trabalho, por atender aos requisitos de
admissibilidade elencados nos arts. 1", XVII, da Lei n'
8.443/1992, e 264, inciso V, §§ 1" e 2', do RL/TCU;
9.2. responder ao consulsúte, considerando os esclarecimentos
tecidos na proposla de deliberaçâo que conduz este aórdão,
com o objaivo de melhor delinear o objeto da consulta, quç:
'A comprovação de regularidade com a Fazenda Federal, a
que se refere o aú.29, III, da Lei n" 8.666/1993, poderá ser
dispensada Dos casos de cotrtratações reâlizadas mediante
dispensâ de liciaação com fulcro no !í. 24, itrcisos I e II,
dessa mesma lei."'(TCU. Acórdão no 1.66112011 Plenrírio.
Rel. Min. Weder de Oliveira. Julgado em: 22 Í!í. 20ll,
grifamos.)

Dessa forma, a ASSEruR conobora com entendimento que nas contratações
diretas por dispensa em razão do valor é possível dispensar parte dos documentos de
habilitação, como a comprovação de regularidade perante a Fazenda Federal (aÍt. 29,
inc. III, da Lei n" 8.666/93), porém é preciso veriíicar a regularidade fiscal perante a
Previdência Social (art. 29, inc. IV, da Lei n'8.666/93), em razâo do disposto no s 3. do
art. 195 da ConstituiÉo da Repúblic€.

3. Das Consideracões Finais

Há nos autos motivação, Projeto Básico, Justificativa de Preço (planilha com
pesqüsa de mercado e propostas), dotação orçamentríria, autorização do Ordenador de
Despesas, estando assim, devidamente instruidos os autos, a contratação pode ser
viabilizada através da conhatação diÍeta, na modalidade de dispensa de licitação, art. 24,
II, Lei Fedeml n' 8.666/93 eÍr razão do valor envolüdo. Não obstante, a referida
contratação é uma contratação dispeflsável, e não dispensada, podendo mesmo assim o
Gestor optar pela Licitação, se assim entender, por estar dentro de sua seara
discricionária.
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Ante aos fatos çxpostos e análise juddica rcalizadq entende-se por opinar neste
pAlqçgglq a licitação no caso é dispensável (art.24,II, Lei Federal n. 8.666/%). É o
o^recer Sub Censuru.

ENCAMINHÁMENTo

Encaminhem-se os autos ao Presidente da Câmara Municipal para coúecimento e
deliberação.

São Bemardo - MA. 29 de maio de 2019.

Assessor Jurídico da
Câmara Mühicipal de São Bernardo -MÁ


