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ReÍr Processo no. 014/20'19
RequeÍente nos Autosr Câmara l\runicipal de Sáo Bernardo
/r,têressado: CPL

Assunto: Contratação de pessoa juridrca
para o fornecrmento, sob demanda. de
gêneros alimentícios de interesse da
Câmara Municipal de São Bêrnardo.

PARECER JURíOICO N", Oí4l2019

. ^ 
Para melhor comprcensão didática, este parecer divide_se em Relatório, Análiseda Demanda, Dispositivo e Encaminhamento_

RELATóRto

O Processo Administrativr, .lesencadeado pelo ofício datado de 6 de maio de20't9. versa sobre o pedido, da câmara r"rr",Ji"i, 
-pã,ã 

1-qriiçã"o"ol gen"ro"arimentícios de interesse da Cámara túunicipar oe sáo àelÃiaolreiviyev 
v<

lnstruindo o processo, foram carreados os seguintes documentos:

í) Ofício de SolicitaÇão,
2) proieto Básrco:
3) Despacho de Autori

Presidênte; zâção dê encaminhamenlo do pleito pelo

4) Estimativa de Custos. de três empresas, e documentaÇão iuridica e
_. fiscal d6 qgs 3p1esênlou o menor valoí., -,-' )

b) Dotação Orçamentána:
6) Parecer da Cpl

o. *r,.',"rol"r'üiÍi,::'fl,i,":',,:::liijX':?,::l.l:;.J"""[."f"I#1:";"*"r* u

Em sua justificativa técnica a ej6316 requerente justificou pela necessidadede atender a demanda de gêneros 
- 
alimêntícios da Câmara Municrpal de SâoBernardo. como por exemoto iom .áfé. tejte, ui"". ã",I"i". aã,.üf," ,".", 

"
composição do lanche dêslinado aos usuários, 

".*iaor.",_r..ão.ãJ-..",". qr.compoe a eslrulurâ da Cámara Muntcipal de Sáo Bernaído

P_or conseguinte estes autos Íoram enviados para esta Assessoria Jurídicapara que fosse emitido parecer
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o breve relato. Passamos a opinar

ANÁLISE DÀ DEfiANDA

í, Definicão de Licitacâo

A_licitagão nada mais é do que um procedimento administrativo que visa à
aquisição ou alienaçâo de bens ou contratação de serviços, vollado para a celebração
de um contrato administrativo, que se dêstiÃa a selecionar a proposia mais vantalósa
para a Adminastraçâo pública, entre aquelas apresentadas p;bs licitantes. Destaque_se, que dependendo da situaçâo, a proposta mâis vantajosa pode não ser,
necessariam€nte, a que apresenta o menor preço. essim, o objétivo d'o procedimento
em tela também é buscar qualidade no obleto da ticitaÇão, a;sim comã á-OeneÍício
econômico. Parâ Hety Lopes Meríe es , ticit;ção nada mài" e Oo que:

L.J o procedimenlo administrativo mediante o qual a
Administração públjca seleciona a proposta majs vantajosapara o contrato de seu interesse. Como procedimánlo,
dêsenvolve_se âlravés de uma sucessáo ordenada de atos
vinculântês para â Administração ê para os licitantes, o que
propicia igual oportunidade a todos os interessados e atuacomo fator de eficiência e moralidade nos negócios
administrativos.

. Têma bastante controverso é a natureza juridica da licrtaçâo, para parte da
91ulil?ltrata§: ?qenas de um procedrmênto administrativo. para outros, a ticitação éum processo âdminislrativo. Sendo o nrocesso umâ espécie do gênero procedimento,
:-lfryi" L"i de,L,citaÇôes (n. 8.666/iee3). no capur d;';;;;."ããliãJ, ãi"rinçr. 

"escrarêce que a licitação, que é foÍmada por um conjunto de 
"iupã'f"]i 

IiÀ'n"frr"r"cle processo administrativo. Sobre a matéria, Odete Mêd"r"l 
",i 

,àà]r""ü'"i_"nooque:

[...] a licitaçao é um processo admintstrativo porque, atém dasucessão dê âtos e fâsês, há sujeitos diversos, os licitantes,
interessados no processo, que dele particrjám, 

-o"r"nt" 
"Administração, todos, inctusivê 

""t", 
t"não ããiià"I 0"r"r"",

ônus, sujeições.

A lei que definê as normes oêrâis.para licitaÇôes ê contralos na AdmrnistraçãoPública é a Lei n.8.666i 1993. n Cãdá ÀIagna. em seu aí. 22. inciso )«Vll. determinaque a competência para tegisrar sobre ticiiação 
" "..Éi;" ; p;;;;àá'üli.o, rn""Estados 

-e Municípios podem legislar,sobie normas 
""p""inái- 

q-rã-"-nuotr". 
"matéria. Sobre o assunto. a proÍeslsora odet. r.,|.à"r"p 

""5." q1"1 ""' """'

I
Dirciro.dminnlratr\ô b6r,eiro.2r ed Átudt.tuncoA/$edoedl Sáo pauto.Malhcrrc!.20oJ D _2.ú

; 
ffEiro2dminbn'arilo 

modmo 8.ed sáo pâuto: Rú,,ado\ ldbun \.2ôn4 p.14.
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[...] a competência da Uniâo para fixar normas gerais de
licitação e contrato possibilita que Estados, irunicípios e
Distrito Fedêral legislem sobre normas específicas, para seus
rêspectjvos ámbitos de atuaçao. O problema está na
separação precisa entre normas gerais e normas especíÍicas.
De regra, Estados e l\,4unicípios ou editâm leis sem dispositivos
que contrariem a lei da União. ou não editam lei específicâ e
pautam suas licitações por aquela.

De acordo com o art. 3" dâ Lei no g.666Í993, o procedimento licitatório e
norteado por uma série de principios que devem, obrigatoiiamente, ser observados,
sêndo êles: isonomia, legalidade, impessoalidade, moraiidade, igualáade, publicidade,
probrdade adminiskativa, vinculação ao instrumento convo;atório e julgamento
objetivo das propostas. A doutrina traz ainda outros princípios que devem conduzir alicitaÉo, entre êtes, destacamos o do sigilo das propostas'e o Oá 

"J;uai""ç.ocompulsória.

2, Contratacão Direta

. . 1 l"q|.u. geral que prevalece para a Administração pública no Brasit é a
:::j9:::"::j.: da teatzaçào de procêdimenro ticitatÀrio nas contralaÇões queenvorvam obras, serviços. compras e alienações. Essa é a norma contjda no art. 37,inciso XXl, da ConstituiÇâo Federal.

. No entanto, em determinados cêsos, é admissível (desde quê haja expressaprevisâo legal) a contratação direta. Assim, a licitação pode ser d;spensávei; em outrassituâçóes. é possívet não haver como exigr_ta e há ,iria" t ióái""à! 
"ã ôrie ã proiotoaâ sua realizaçâo.

O renomado Diógenes Gasoerinia, ao tratar da obrigatoriedade da licitação,afirma que:

A procura dâ melhor proposta parâ certo negócao éprocedimento utilizado por todas as pessoas. Essa àusca e,para umas, facultativa, e para outías, obngatóíia. para aspessoas particulares é Íacullativa. para, por exemplo, aspúbticas (Uniáo, Estado-l\íêmbro, Distrito FéJerai, lVunicipio,
autarquia) e govemamentais lempresa pública, iocieàaoe aeeconomia mistâ, fundação), é, quase sempre, oOrigatOria, 1aque essas entidades atgumas vezes estão dispen-sadas delicitar e em outras lantal a ticitaçao é pará 

"fã"in"r[iruf o,mesmo vedada. A seteçáo da melhor proposta, feita iegundo
critérios objetivos previamente estabelàciúos, ocorà àntre asapresentadas por lnteressados que pretendem contratiar com aentidade obrigada a licitar e qr. .t"na"i.À--.o ".,chamamento, promovido mediante instrum;;; ;n;câtório
disciptinador de tod,o o procedimento, OenominaOo, Jor atsuns,
lei internâ da licitêçâo e do contrato.

d
a Dircilo adminhrativo ó. ed. re!.. aruâl eâmpl. Sãopaulo:Sanivâ,2001. p 3S5
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Preliminarmente, deve-se Íazer a distinção entre licitação inexigível, dispensada
e dispensávet. Na primeira hipótese, náo há como se realizai a ticitação por nào haver
possibilidade de competição, ou seja, mesmo que houvesse intenção por parte da
Administraçáo Públicá de se realizâr o certame, este nâo seraa fâtiaamente possível
por náo existir mais de um indivíduo, empresa ou consórcio câpaz de satisfazer as
exigências necessárjas. para conceituar inexigibilidade de licitação, a doutÍina
brasileira costuma afirmar que se trata de uma situação de invaabilidad; de competição
(repetindo o conceito trazido peta Leide LicitaÇões).

- O rol de hipóteses de inexigibitidade trazido peto art. 25 da Lei de Licitações é
meramente exempliÍicativo, ou sú, podem existir outros casos de inexigibilidaáe nâo
elencados, expressamente, pelâ lei. mas também admitidos por ela.

_. O ProÍessor Gasparinis, ao tratar do conceito de inexigibilidade de licitaçao,
afirma que:

lnexigível é o que não pode ser exigtdo, asseguram os
dicionaristas. lnex€ibilidêde, a seu lurno, é a qualidaàe do que
não pode seÍ exigido. Desse modo, á inexigibilidade da
licitaÉo é a circunstánciâ de fato encontrada na pássoa que se
quer contratar, ou com quem se quêr contratar, quê impede o
certame, a concor.ência; que impossibilita o conÍronto das
propostas para os negócios pretendidos por quem, em
princípio, está obngâdo a licitar, e peímite a contratação direta,
isto é, sêm a prévia licrtaçâo. Assim, ainda que a Administração
desejasse a licitação, estariá sendo inviável, ânte a absoluta
ausência de conconentes. Com efeito, onde nâo há disputa ou
competição não há licitaçáo. É uma particularjdade da pessoa
de quem se quer conlratar o mérito profissional, encontrável,
por exemplo. no profissional de notória especializacão e no
êrtista coôsagrado pela critica especializada.

Já â conlrataÇâo dirêta. em oue â licitação é dispensável, envolve a situação emque teoricamente^ é possível a reàtização oo pro""oúãnio iãit"táiü, i,ã",'i:" 
""oraoi9l-J,rd"".lilho:, a reatização do cerràme ,.afigura_se objetivárári" inõirài"nt" 

"ornteresse público'. oessa foíma, a realizaçáo ú nao oo i"rtame J-r.ã'iãro"o" aoadministrador

-. - .En,I",": hipóteses etencãdas pelo at1.24 da Lei n.8.666/.Í993 (vale ressaltarque o rot é tâxativo), destacâmos a dispênsâ no" *"o. ã.- f i"iúêá-a'"""rr" o,fracassada. de baixo vator do objeto da ticitaçâo. compia ou úáialo 
-a"à 

irou"rdestinado ao atendimento das finalióades precipuas da Administraçao, dnti" ãrtras.

_. A liciteção será ,,dispenseda, quendo Íor, êxprêssementê, vêdade â suâ
!"-11Í"!io..., seiâ, mesmo que o administrador o.si,i" láruie -tào,i"ã-ÀJnt. 

"u1"
possivet. â tei proíbe Tratâ-se da hipórese prevista no aí. rz o" r_ài àã r_ãitài0".. qu"

ó Cumo dê direito âdministrativo. 3 ed. rcv. e âtuât. Sáo pauto: SaEivÀ 200E. p. 407 wbd
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se refere,
Pública.

basicamente, aos casos de alienação de bens pertencêntes álamlnistraçao

2.1

Ressalte-se, que a distinção entre .dispensada,, e ,.dispensável,' e defendida
apenas por parte da doutrina, uma vez que, para alguns autores, se trata de um
mesmo conceito. Nesse sentido, Justen FithoT afiíma que ,,não há diÍerenÇa real entre
dispensáv_el e dispensada", segundo ele, ,em ambos os cesos o legisledór âutoriza â
contratação direta".

. A Lei Federal conceitua contrataÉo direta como um procedimento administrativo
destinado a obler proposta mais vantajosa, sem licitação. Sendo quê a hipóteses de
dispensa de licitaÉo são as seguinles:

An. 24. E dispensávela licrtaçáo:
| - para obras e serviços dê engenharia de valor até 1O% (dez
por cento) do limite previsto na alínea ,,a,', do inciso I do artigo
anterior, desde que nào se reÍiram a parcelas de uma mesria
obÍa ou servrço ou arnda para obras e servtços da mesma
nalureza e no mesmo localque possam seirealizadas conjunta
e concomitantemente;

"esJa 
Lel. dlsde ore n

_P9§sL- ser realizada de uma só ve4
t.l
Arl.23. As- modalidades O" Udr"çao a que se reÍerem os
rncrsos I a lll do artigo anterior serão determinadas em funçãodos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da
contratação:
| - para obras e serviços de engenharia:
a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais)i
b)tomada de preços - até R$ 1.SoO.0Od,OO (um mitháo equinhentos mil íeais);
c) concorrência: acrma de Rg t.S0O.OOO,0O (um mithão equinhentos mil reais);
ll.- para compras e serviços não reÍeridos no rnciso anlerior:
a) convite - até RS 80.000,00 (ortenta mit rears);
b) tomada de preÇos-até R$ 650.000.00 (serscenlos ecinqüenta mil reais);
c) concorrêncra -acima de R$ 650.000.00 (sêiscentos e
crnquenta mil reais).

N

araroo anteator e Dara alienacôês. nos casos Drêvistos
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Art. 1o Os valores estabelecidos nos incisos I e ll do caput do
ai.. 23 da Lei n. 8.666, de 2í de junho de 1993, ficam
atualizados nos seguintes termos:
| - para obras e serviços de engenharia:
a) na modatidade convite - até R$ 33O.OOO.OO (trezêntos e
trinta milreais);
b) na modatidade tomada de preços _ até R$ 3.3OO.0O0,OO (três
milhôes e trezentos mil reais); e
c) na modâlidadê concorrência _ acima de R$ 3.3OO.OOO.OO
(três milhões e trezentos mil reais); e
ll - para compras e serviços não incluídos no inciso l:
a) na modalidade convite - até RS 176.000,00 (cento e setenta
e seis mil reais);
b) na modatidade tomada de preços _ até R$ i.430.000,00 (um
milhão, quatrocentos e trinta mil reais); e
c) na modatidade concorrência _ acima de Rg 1.43O.OOO,O0 (um
milhão, quatrocentos e trinta mil reais).

__, Nesse diapasão, o valor estimado para a contratação no presente caso é R$í5.820,70 (quinze mit, oitocentos e vtnie reais e sàGni;-"lnürõ, iito"i,."n."
de- R-$ J7.600,00 dezessete mil e seiscentos reais), o que. se àpfi"ãàãi'r-"if"d","f n"8.666/93, ensejaria a apticâção do ar.. 24, |. a r,É-àrãLtããpruoJ ã"qr" o 

"u"toq1e_ a_Administraçâo despenda para a aquisiçâo ao uem nao dupeão 
"i,iio 

*, 
"mâqulna burocráticá para oblê_lo.

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

REPRESENTAÇÃO, ATOS DE DISPENSA E|NEXIG|B|L|DADE DE LlctrAÇÃo. puBltaÀõÀo E
FUNDA|VIENTAÇÃO. .. pROcEDÊúCrA. A i aluisiçoes
caracterizadâs por dispensâ ou inexigibilidade de iicitalão,
previstas nos arts.24, incisos iii e segiuintes, e 25, da lei n.
8.666/93, podem seÍ fundamentadas eÃ dispensa dá licitação,
alicerçadas no art. 24, incisos i e ii, da refeiida l;i, quando osvalores se enquadrarem nos ltmites estabeleciÀs neste
dispositivo (acórdão 1336/2006, ptenário, retàtoi-ministro
ubiratan aguiar, DOU O7108/06).

Dessa forma, resta demonstrado que é possível á administração optar peloprocedrmento de dispensa de ticitação 
-prevrsto no art. z+, ,nciso lt, ia iJ-n.-ã.ooOl9g,nos casos em que a contrataÇào do referido serviço tenha,"6à" 

""tir-rià 
át"rior""aos Iimúes previstos no citado dispositivo legal.

2.2 Da análise da Minuta do Contrato

Em íelação à minuta
Íaremos umâ compâraÇâo
a Minuta apresentada pela

do contrato, tem-se o a . SS da Lei no. g.666/93, no qual
êntreos requisttos contidos nos incisos do referido artigo ê
CPL da Cámara. Senão vejamos:

,of'n
Ç'
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Art.55. São cláusulas necessárias em todo contrato as
que estabêleçam:

I - o objeto ê seus elêmêntos caracteristicos;
ll - o regime de execuçâo ou a Íorma de fornecimento;Il - o prêço ê as condiçôês dê pagamento, os critérios,
data-base e periodicidade do reajustamento dê preços, os
critérios de atualização monetária entre a data do
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
lV - os prazos de inicio de etapas de ex;cução, de
conclusão, de entrega, de observaçáo e de recebimento
definitivo. conÍorme o caso;
V - o.crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação
da classiÍicação funcional programátice e da cetegória
econômica;
Vl - as garantias ofêrêcidas
execução, quando exigidas;

para asseguEr sua plena

Vll - os direitos e as responsabilidadês das peíes, as
pênalidades cabiveis e os valores das multas;
Vlll _ os casos de rescisão;
lX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em
caao de rêscisão adminislrativa prevista no art. 77 desta
Lei;
X - as condições de impo.tação, a data e a tâxa de câmbiopara conversão, quando for o caso lnâo se aplica ao
caso];
Xl - a vinculaçáo ao edital de licitação ou ao terno quê a
dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do
licitantê vEncedor:
Xlt - a legislaçáo aplicável à execuçâo do contrato e
êspecialmentê aos casos omissos;
Xlll - e obrigação do contratado dê manter, durante toda aexêcução do contrato, em competibilidadê com asobÍigaçôes por ele assumidas, toàas as condições d6
habilitação e qualiÍicação exigidas na licitaçáo.
§ 1o (VETADO)
§ ío (Verado).
s 20 Nos contratos cetebredos pela AdministraÇão púbtica
com pessoas Íísicas ou juridicas, inclusive aquelasdomiciliedas no eskengeiro, devorá conster
nêcessariamente cláusula quê declar6 competênte o foro
da sede da Adminiskaçâo pa.a dirimir quaiquer questlto
contratual, salvo o dispogto no s 6o do ert. 32 desta Lei.
§ 3. t...1.

".,^ I"::"^,0]:o^1=^?bf!13-;9 0,u." minuta do conkato disponibitizada nos autosesta oe acoroo com os disposttvos da Lei. Federal e Estadual de ltcitaçóes. e, de Jacordo com a reserva de dotação orÇamentária êncrustrada nos autos. i"rieÃ f,à ,,,

\,
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rêúne os elemêntos essenciais exigidos pela legislâção apliçável à espécie.

2.3. Possibilidade de Dispensa parcial dos Documentos de Habilitacáo

Em análise detida dos documentos apresentados pela empresa com proposta
mais, vanta,osa. observa-se que íoi apresentada tâo-somente a habilitação jurídico_
Írscali. deixando, assim, de lunlar a habilitaçáo econômtco_financeiÍa, nos lermos do aÍt.
31, dâ Lei 8.666/93.

. No que tange a possibitidade de dispensar os documentos de habilitação, o s1ô,do ãrt. 32, da Lei 8.666/93 drspõe que a documentação exigida nos 
"rti. 

ZA 
" 

Of
dessa Lei poderá ser dispensada no todo ou em partes. §enào,ielamos:

Art.32. Os documentos necessários à habilitaçao poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por cêrtório competentê ou por seÍvidor da
administração ou publicaçâo em órgáo da imprensa oficial.

" -,-lry= de o disposrtivo não lêzer menção aos casos de dispensa de ttcitaçãoÍunoamentados no art. 24. incisos le ll (dispensa em razão do valor), o TCU decidru
ll^|19,9ã9 no 2616/2008-ptenário que o dispositivo t"Ã;;;" ;piâ;"s'Lsos deofspensa em Gzáo do valoÍ_ Contudo, é preciso lembrar que o § 3o do art. 19S daconstituição da Repúbrica, estaberece que a 'pessoa luríoicá àm oãoito iáÃ à sistemada.seguridade soÇial, como estabelecido em lei, nãó poo"á 

"onii"i"i"o. o eoo"rPúblico nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creàití"iá"; 
-

Em outros termos, abstrai-se da Carta Magna que a comprovação daregularidade perante a Seguridade Sociat d"r" 
""r. ""r"po "iigiO". 

- - -'-

l,'listeÍ se faz consionar ouê o reÍerido assunto já foi objeto de consulta peloTribunalde Contas da Uniào. Vqa-se:

[Voto]
O- argumento síntese inserto no voto condutor do Acórdão TCU
no 26'16i2008-Plenário é que a dispensa de documentaçâo nos
casos de dispensa de lcitação em razâo do valor visa óriorizara busca da relaÇão custo-benefício da contratação. ê também a
evilar a criação de entraves burocráticos desnãcessários parã
garanlir a execuçáo adequada do obieto do contrâto.
Dessa forma, com supedâneo neése mesmo argumento, a
comprovação de regularidade com a Fazenda Fedãral. sendo
um dos itens de comprovaçào de regulandade fiscal, poderá 
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ser dispensada, quando se tratar de dispensa de licitação com
fulcro nos art. 24, incisos le ll. da Lei no 8.666/,1993.
Pemanece, contudo, a obrigaçâo quanto ao cumprimento
do art ,195, 

s 3" da Constituição Federal.
O tema Íoi exaustivamente abordado na Decisão TCU no
705/í994, por meio da qual o plenário desta Casa Íirmou
entendimenlo, em caráter normativo, de quê a
comprovação da regularidade em relação à seguridadê
social não pode ser dispensada, mesmo nos casos de que
trata o já mencionado âÉ. 32, s ío.
Considerando, portanto, os esclarecimentos ora expendidos, a
presente consulta deve ser respondida nos seguintes termos:
'A comprovação de regularidade com â Fazenda Federal, a que
se refere o at1. 29, |1, da Lêi n. 8.666í993, poderá ser
dispensada, nos casos de contrataçôes realizadas medianle
dispensa dê licitação, com fulcro no art.24, incisos le ll, dessa
mesma lei.,

[Acórdão]
9.1. conhêcer dê consulta formulada pelo Ministro_presidente
do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da
Justiça do Trabalho, por atender aos requisitos de
admissibilidade etencados nos arts. .to, XVll, da Lei n.
8.443h992, e 264, inciso V, ss 1. e 2., do R|/TCU;9.2. responder ao consulente, considerando os
esclarecimêntos tecidos na proposta de deliberação quê
conduz este acórdão, com o objetivo de melhor delinear o
objeto da consulta, quej
'A comprovação de regulârldadê com a Fazenda Fedêral, a
que se refere o art. 29, lll, da Lsi no 8.666/1993, poderá sêr
dispensada nos casos de contratações realizadas
mêdiante dispensa de licitação com fuicro no aft. 24,
incisos I e ll, dessa mesme lêi.,, (TCU. Acórdão no
1.66,112011 _ plenário. Rel. Min. Weder de OliveiÍa. Julgado
em: 22 jun. 20,1 i, grifamos.)

Dessa forma, a ASSEJUR corrobora com entendimento que nas contratações
diretas por dispensa em razão do vator é possivet oisfeniai fártããoi oo"rrnàrto" a"
l]1b,11,"f-", "9r: : ^"91provação 

de resuiaridade p"lant" a Farenãa p.oeãi t"rt. zg,rnc. lll, oa Ler n, 8.666i93). porém é preciso verificêr a regularidade fiscal Deranle aHrevroêncrâ Sociat (arl. 29, inc lV. da Ler n0 g 666/93). êm razâo do disposio no § 30do art. 195 da Constituição da República.

3. Das Consideracões Finaig

_^^_.1-á, 1:" aulos.mohvaçào, Projeto Básico, JustiÍicâtiva de prêço (planithâ compes!ursa dê mercado ê propostas). dotaÉo orçâmentáriâ, autorizaçáo àã Ordenador
oe.u€spesas, estando assim, devidamente instruídos os autos, a coÁtrataçâo pode serviabilizada através da contratação direta, na modalidade de atrp.*à ã" i"ir'çao, 
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24, ll, Lei Federal no 8.666/93 em rczào do valor envolvido. Nao obstante, a reÍerida
contrátação é uma contrataçâo dispensávê|, e não dispensada, podendo mesmo
assim o Gestor optar pela LicitaÉo, se assim entender, por estar dentro de sua seara
discricionária.

Por flm, embora a CND Estadual seja uma cêrtidão dispensável no caso em tela,
recomenCe-se oue a efnpresa Droceda a iuntada da reÍêrida certidão. heia vista

DI;

t)ltc

Estadual.

DtspostÍtvo

Ante aos íatos expostos e análise jurldica realizada, qntende-se por ooinar neste
oarecer que.-a ticitação no caso é djspensáyet (an.24, tt, t_ii feaeratF aooífiãlE
parecoa. Suô Cênsurá.

ENca INHANENT,

Encaminhem-se os aulos
conhecimento e deliberação.

ueéum

ao Presidente da Cámara l\,lunicipal para

Sáo Bernardo - MA, 03 de junho de 2019.

/-r
Lt- I .t'e tt ,)tr-

Ricardo Jeffercon Miih Beto 

-
oAB/ttA 12.332

Assessot Jurídico da
Câmara Municipat de São Bemardo -MA


