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Rl: Processo n'. 003/2020
Rcquerenle nos Autos: Câmara Municipal de São Bemardo
lnteressddo: CPL

Assunto: Contratação de empresa especializada pam
fomecimento, sob demanda, de refeições tipo
"quentinllâs" e lanches para os servidores da Câmara
Municipal de São BemardoMA.

PARECER JURíDICO

Para melhor compreensão .liLláticLr, estc parecer divide-se en Relalóio, Ánàlisc
.lu Dentlnd.t, Dispositivo a Encaminhdmento.

REI.4TÓRIo

O Processo AdministÍativo desencadeado pelo oÍicio datado de 06 de
janeiro de 2020, versa sobre o pedido, da Câmara Municipal, para contratação de
empresa especializada para fomecimento, sob demanda, de refeições tipo "quentiúas"
e lanches pam os servidores da Câmara Municipal de São BemardoMA.

lnstruindo o processo, foram carreados os seguintes documentos:

l) OÍicio de SolicitaÇão;
2) P§eto Básico;
3) Despacho de Àutorizaçào de encaminhamento do pleito pelo Presidente;
4) Estimativa de Custos, de três empresas, e documentaçâo jurídica e fiscal

da que apresentou o menor valor;
5) Dotação Orçamenúria;
6) Despacho da CPL e Minuta do Contrato.

Foi estimado pam esta contrataçào com base na proposta mais vantajosa o
valor de R$ 15.799,00 (quinze mil, setecentos e oovetrta e nove reais).

Em sua justificativa técnica, a Câmam requerente justificou a necessidade de
ofertar a prestação do serviço parâ os empregados e servidores dâ Câmara Municipal de
Sào Bemardo, pois a maioria reside longe da sede do Município, sendo um obstáculo
pam o deslocamento tabalho/residência-/trabalho no horário do almoço, o que moüva a
realização das refeiçôes no próprio local de trabalho.

Por conseguinte estes autos forarn enviados para esta Assessoria Juridica para
que fosse emitido parecer.
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l. DeÍinicâo de Licitacío

A licitação nada mais é do que um procedimento administrativo que visa á
aquisição ou alieoaçào de beos ou contmtação de serviços, voltado para a celebmção de
um contrato administrativo, que se destina a selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administração hiblica, entre aquelas apresentadas pelos licitantes. Destaque-se, que
dependendo da sifuação, a propostâ mais vaútajosa pode não ser, necessâriêrnente, a que
apresenta o menor preço. Assim, o objetivo do procedimento em tela tamÉm é buscar
qualidade no ob.jeto da licitação, assim como o beneficio econômico. Para Hely Lopes
Mei.ellesr, licitação nada mais é do que:

[...] o procedimento administrativo mediante o qual a
Administração hiblica seleciona a prcposta mais vantajosa para
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 atua como fator de
eficiência e moralidade nos negócios administrativos.

Tema bastante controverso é a rratuÍez jurídica da licitaçâo, para parte da
doutrina, tmta-se apenas de um procedimento administrativo, paÉ outros, a li;itâção e
um processo administrativo. Sendo o processo uma espécie do gênerc ptocedimento, a
própria tri de Licitações (n" 8.666/1993), no caput do seu aí. 38, faz a distirçào e
esclarece que a licitaçào, que é formada por um conjunto de etapas, tem sim natureza de
processo administrativo. Sobre a maléria, Odete Medauai se manifesta afirmando que:

[...] a licitação é um processo administrativo porque, além da
sucessão de atos e fases, há sujeitos diversos, os licitantes.
interessados no processor que dele participam! perante a
Administràção, todos, inclusive esta, tendo direitos. deveres.
ônus, sujeições.

A lei que define as nornas gerais paÍa licitações e contmtos na Administração
Pública é a Iri n" 8.66611993. A Carra Magna, em seu aÍt. 22, inciso XXVII, determina
que a competência para legislar sobre licitâção e contmtos é privativa da Uniâo, mas
Estados e Municipios podem legislar sobre normas específicas que envolvam a mâtéria.
Sobre o assunto, a PÍol'essorâ Odete Medaual ensina que:

I DiÍeilo admirislÉIivo brasilerc. 28. ed. ÀhEt. Eurico Ázêvedo et at. Sào p.uto: Mâlh*os,2003. p.264.
': 

Direito edmirÀhtivo moderDo. 8. ed. Sào Paulo: Raists &s Tribunâis. 2004. p.2t 4.I ldem. ibideD
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[...] a competência da União para fixar normas gerais de
licitação e confato possibilita que Estados, Municipios e

Distrito Federal legislem sobre normas especificas, pam seus
respectivos ámbitos de atuação. O prcblema está na separaçào
precisa entrc normas gerais e normas especificas. De regra,
Estados e Municípios 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 art. 3' dâ L,ei n" 8.666/1993, o procedimento licitatorio é
norteado por uma série de principios que devem, obígatoriamente, ser observados,
sendo eles: isonomia, legalidade, impessoalidade, motalidade, igualdade. publicidade,
probidade administmtiva, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento
objetivo das propostas. A doutrina traz ainda outros priocípios que devem conduzir a
licitação, entre eles, destacamos o do sigilo das propostas e o da adjudicação
compulsória.

2. Cortmiadio Direta

A regra geral que prevalece pâm â Adminislração Pública no Brasil é a
obrigatoriedade da realizaçâo de procedimento licitatório nas contratações que
envolvam obms, serviços, compms e alienações. Essa é a norma contida no art. 37,
inciso XXI, da Constituiçâo Federal.

No entanto, em determinados casos, é admissivel (desde que haja expressa
previsão legal) a conhatação diretâ. Assim, a licitação pode ser dispensável; em outras
situações, é possivel nâo haver como exigi-la e há ainda hipóteses em que é proibida a
sua realização.

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

A procura da melhor proposta para certo negócio é
procedimento utilizado por todas as pessoas. Essa busca é, para
umas. facultstiva, e para outras, obrigatória. para as pessoas
particulares é facultativa. Para, por exemplo, as públicas (União,
Estado-Membro, Distrito Federal, Municipio, autaquia) e
govemamentais (empresa pública, sociedade de economia mista,
fundação). é, quase semprc, obrigatória, já que essas entidâdes
algumas vezes estâo dispensadas de licitar e em outras tantâs a
licitação é para elas inexigivel ou mesmo vedada. A seleção da
melhor pÍoposta, feita segundo critérios objetivos previamenre
estabelecidos, ocorre entÍe as apreseítadâs por ioteressados que 

À

^P'D."-*arL"*a"""-.."" *1. e ampl. São Pâulo: SàIai!",2001. p. 385. 
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preteodem cont atar com a entidâde obrigada a licitar e que
atenderem ao seu chamamento, promovido mediante
instrumento convocatóío disciplinador de todo o procedimento,
denominado, por alguns, lei interna da licitação e do contmto.

Preliminarmente, deve-se fazer a distinção entÍe licitaçâo inexigivel, dispensada e

dispensável. Na primeira hipótese, não há como se reâlizâr a licitâção por não haver
possibilidade de competição, ou seja, mesmo que houvesse intenÉo por parte da
Administrâçào hiblica de se realizar o ceíame, este úo seria faticamente possivel por
não existir mais de um indivíduo, empresa ou consórcio capaz de satisfazer as

exigências necessárias. Para conceituar inexigibilidade de licitação, a doutrina brasileira
costuma afirnar que se trâtâ de uma situação de inviabilidade de comp€tição (repetindo
o conceito trazido pela tri de Licitaçôes).

O rol de hipóteses de inexigibilidade trazido pelo art. 25 da l*i de Licitações é

meramente exemplificativo, ou seja, podem existir outÍos casos de inexigibilidade não
elencados, expressamente, p€la lei, mas tâmbém admitidos por ela.

O Professor Gasparinis, ao tmtar do conceito de inexigibilidade de licilâção,
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, â ircxigibitidade da licitação
é a circunstância de fato eícontrada na pessoa que se quer

contaatar, ou com quem se quer contratar, que impede o certame,
a concorrência; que impossibilita o confronto das propostas pârâ

os negócios pretendidos por quem, em princípio, está obrigâdo a

licitar, e permite a contÍatação direta, isto é, sem a pévia
licitaçào. Assim, ainda que a Administração desejasse a

licitaçào, estaria seÍdo inüável, ante a absoluta ausência de

concorentes. Com efeito, onde nào há disputa ou competição
não há licitação. É uma particularidade da pessoa de quem sc

quer coDtratar o mérito profissional, encontúvel, por exemplo,

no profissional de notóda especialização e no aÍistâ consagrado

pela cítica especializada.

Já a contratação direta, em que a licitação é dispensável, envolve a situação em

que teoricamente é possivel a realização do proÇedimento licitatório, mas, de acordo

com Jnsten Filho6, a realização do certame "afigura-se objetivamente inconveniente ao

interesse público". Dessa forma, a realização ou não do ceÍtâme é uma faculdade do

administrador.

i IdeÍ! p. ,140.
ó CuM de diÍeilo admrnisllstivo- L ed. Íev. e atul. São Pado: Sataivá, 200E. P. '1o7.
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Entre as hipóteses elencadas pelo art. 24 da [,ei n' 8.666/1993 (vale ressaltâr que

o rcl é taxativo), destacamos a dispensa nos casos de licitaçâo deserta ou fmcassada, de

baixo valor do objeto da licitação, compra ou locação de imóvel destinado ao

atendimento das finalidades precipuas da Administração, entre outms.

A licitação sera "dispensada" quando for, expressamente, vedada a sua realização,
ou seja, mesmo que o administrador deseje fazer e teoícamente seja possível, a lei
proíbe. Trata-se da hipótese prevista no art. 17 da Lei de Licitações, que se refere,
basicamente, aos casos de alienação de bens pertencentes à Admi stração Pública.

Ressalte-se, que a distinção entre "dispensada" e "dispensável" é defendida
âpenas por parte da doutrina, uma vez que, para alguns autores, se trata de um mesmo
conceito. Nesse sentido, Juslen Filho ? afirma que 'nào há diferença real entre
dispensável e dispensada", segundo ele, "em ambos os casos o legislador autoriza a

contratação di.eta".

2.1 I)â Lesislâcão Aplicável à Espócie - Dâ Lei Federâl n" 8.666/9J

A Lei Federal conceitua contratação direta como um procedimento administrativo
destinado a obter proposta mais vantâjosa, sem licitaçào. Sendo que a hipóteses de
dispensa de liciraçào são as seguintes:

AÍt. 24. É dispensável a licitação:
I - pam obras e serviços de engenharia de valor até l07o (dez por
cento) do limite previsto na alinea "a", do inciso I do aÍigo
anterior, desde que não se refimm a parcelas de uma mesma
obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma
narureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e
coícomitantemente;
II - pârr outros servicos e comrrras de valor até 109/0 ídez
DoÍ cento) do limite previsto na alines "a". do iociso ll do
ârtiqo anterior e Íraaâ âlienrcõ€§ nos casos Drevistos nesta
Lei. d€sde oue nâo se reliram a pârcelas de um mesmo
servico. comDra ou alienacão de maior vulto oue possa seÍ
realizada de üma sró vez:
t...1

Art. 23. As modalidâdes de licitação a que se referem os incisos
I a III do artigo anterior serâo determinadas em função dos
seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da
contratação:
I - pam obras e serviços de engeúaria:
a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais);

I ldeG p.199.
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b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil reais);
c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil reais);
II - para compras e serviços nào referidos no inciso anterior:
a) convite - rté R$ 80.000.00 íoitents mil reais);
b) tomada de preços - até RS 650.000,00 (seiscenros e cinqüenta
mil reais);
c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e
cinqüenta mil reais).

Nesse diâpâsão, o vâlor estimado pâÍâ a contrâtâção no presente caso é
menor do que o yalor âlhures, o que, se âplicâda a Lei Federal n" g.666/93,
ensejariâ a aplicaçâo do 

^Ít. 
24, ll. A hermenêutica aplicada é que o custo que a

Administração despenda para a aquisição do bem trão supera o custo com a
máquinâ bürocráticâ para obtêlo.

Vâlores acimâ atüalirados pelo Decreto Federal n. 9.41212018. o vâlor
correspondentê à dispense em razâo do vâlor foi atuâlizado pora R$ l?.600,00
(dezessete mil e seiscentos reais).

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

REPRESENTAÇÀO. ATOS DE DISPENSÁ E
INEXIGIBILIDAD.E DE LICITAÇÃO. PUBLICAÇÃO E
FUNDAMENTAÇÀo. PRoCEDÊNCIA. A s aquisiçôes
caracterizadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação,
previstas nos afis.24, incisos iii e seguintes, e 25, da lei n.
8.666193, podem ser fundamentadas em dispensa de licitâçâo,
alicerçadas no art. 24, incisos i e ii, da refeiida lei, quandá os
valores se enquadrarem nos limites estabelecidos neste
dispositivo (acórdão I336/2006, plenário, relator midstÍo
ubirâtan aguiar, DOU 07108/06).

Dessa forma, resta demonstrado que é possível à administração optar pelo
procedimento de dispensa de licitação previsto no aÍ. 24, inciso II, aa iei n.-A.OOOjq:,
nos casos em que a contmtação do rcferido seúiço tenha valores estimado inferiores aos
limites previstos no citado dispositivo legal.

2.2 Da análise da Minuta do ( onrrrro

Em relação à minuta do contrato. tem-se o art. 55
faremos uma compamção entre os requisitos contidos nos
Minuta aprcsentada pela CPL da Câmam. Senão vejamos:

da Lei n'.
incisos do

8.666/93, no qual
referido artigo e a

mTfÍ..r---r
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Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrâto as que
estâbeleçam:

I - o objeto e seus elemenlos caracteristicos;
II - o regime de execução ou s forma de fortrecimentoi
III - o preço e as condições de pagamento, os critéÍios, data-
base e periodicidede do reâjustâmento de preços, os
critérios de atualizaçâo motretária entre a data do
âdimplemento das obrigâções e a do efetiyo pagamentoi
IV - os prazos de início de etapâs de execuçâo, de conclusão,
de entregâ, de observrçâo e de r€cebimento definitivo.
confotme o caso;
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a iodicàção
da clsssificação funcioaal programáticâ e da cstegoria
economrcâi
VI - as gar.ntiâs ofe.ecidas pâra assegurar suâ plenâ
execução, quando eúgidasi
VII - os direitos e as responsabilidades drs partes, as
peíâlidades crbíveis e os valores dâs multrsi
VIII - os câsos de rescisãoi
IX - o reconhecimento dos direitos da Admhistraçío, em
caso de rescisão âdministrrtiva previstâ no aÍ. 77 destr
Leii
X - âs condições de importação, a dstâ e â taxa de câmbio
pârâ conversão, quândo for o caso Inâo se aplicâ ao casoli
XI - a vioculaçâo ao edital de licitação ou ao termo que a
disp€nsou ou a inexigiu, ao convite e À proposta do licitante
vencedori
XII - â legislação rplicável À execução do contrato e
especialmente âos câsos omissos:
XIll - a obrigação do contratrdo de matrter. durante toda !
execuçrio do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas âs condiçôes de
habilitação e qualiÍicrçlo exigidas nâ licitaçío.
§ l'(VETADO)
§ l'(Vetado).
§ 2o Nos contratos celebrados pelâ Administração pública
com p€ssoas Íisicâs ou jurídicas, inclüsive equelas
domiciliadas no estrangeiro, deverá collstar
Íecessariâmente cláusula que declare competente o foro dâ
sede dâ AdmiÍistraçâo para dirimir quâlquer questâo
contratual, salvo o disposto no § 60 do art.32 desta Lei.
§ 3' I...t.
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Nesse diapasão. observa-se que a minuta do contrato disponibilizâda nos autos
eslá de acordo com os dispositivos da Lei Federal e Estadual de licitaçôes, e, de acordo
com a reserva de dotação orçamentri.ia encrustrada nos autos, também há consonância
com a LOA, LDO, LRF, LCP e PPA. Acrescenta-se, ainda, que a mesma reúne os
elementos essenciais exigidos pelâ legislaçâo tplicível à especie.

3, Das Considerscões Finais

Há nos autos motivação, Projeto Básico, Justificativa de Preço (planilha com
pesquisa de mercado e propostas), dotação orçamentária, autorização do Ordenador de
Despesas, estando assim, devidâmente inslruidos os autos, a contmtaçâo pode ser
viabilizada através da contmtaçâo diretâ, na modalidade de dispensa de licitação, art. 24,
lI, Lei Federal n" 8.666/93 em razão do valor envolvido. Não obstânte, a refeÍidâ
contratação é uma contratação dispensável, e não dispensada, podendo mesmo assim o
Cestor optar pela Licitação. se assim entender, por estar dentro de sua seara
discricionária.

DISP0SITIV0

Ante aos fatos expostos e análise juridica realizada, entende-se por opinar neste
pelgçSljUg, a licitaÉo no caso é dispenúvel (art.24, tl, ki Federal n'8.666/93). É_9
t Íecer. Sub CensurL

ENCÁ.MINHÁMENTO

Encaminhem-se os autos ao Presidente da Câmara Municipal para conhecimento e

deliberação.

São Bemardo MA, 23 de janeiro de 2020.

oAB|MA 12.332
Assessor Jurídico da Càmara Municipal de Sáo Bemardo -MA

& a,at &t"
Ricardo Jefíerson Muniz Belo
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