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ESTÁDO IX) MARÁNILíO

CÁMAM MUNICIPAI- DE SÁO BERNARDO
(NP.L07429 5 tnA t47

Rua (hncso Nestot ,215< entrc. CLl':65 55A4U)
Sãti Bena oMA

llqf,r Processo no. 008/2020
I?equerente nos Aubs; Câmara Municipal de São Bernardo
lnÍeressado: CPL

Assunto: ContÍatação Direta. Dispensa em razão do
Valor. Contratação de Empresa Especializada para
aquisição de Material Pemanenle de Ar
Condicionado para atender à Câmara Municipal de
Sâo Bemardo (MA)

PAR.ECER JURiDICO N". OO8/2020

Para melhor compreensão didática, este parecer divide-se em Relatórío, Anilise do
Demdnda, Dispos itivo e f)ncaminhamento.

RErÁ|'óRro

O Processo Administrativo desencadeado pelo memorando dat^do de 27 de maio de
2020, versa sobre o p€dido, da CâÍnara Municipal, para Cotrtrataçâo de Empresâ
Especiâlizada pars aquisição de Mâterial Permaíente de Ar Condicionado prrs atetrder à
Câmara Municipal de Slo Bernardo (MA).

Instruindo o processo, forârn carreados os s€gui[tes documentos:

l) Offcio de Solicitação;
2) PÍojeto Básiooj
3) Despacho de AutorizâçAo de encaminhamento do pleito pelo presidenre:
4) Estimâtiva de Cusos, de três enpÍesâs, e documentâçâo jurídicâ e 6scál da que

apresentou o menoÍ valor;
5) Dotaçâo Orçamentária;
6) Parccer dâ CPL.

Foi estimado para esta contratâção o valor de em RS 30.046,00 (Trinta mil, quaenta e
seis reais) e MENOR VALOR EM R$ 29.940,00 (vinte e um nove mil, novecentos e qrülrenta
reais) refeÍente a empresa E D PINHEIRO PEREIRA COM E IMPORTAÇÃO ME, inscÍira no
CNPJ n' 00.466.010/000 I -l 7.

Em suajustificativa técnica, a Secretária da Câmara Municipal faz-se necessária, visto
que são itens de usos rotineiros e indispÇnsáveis à consecução das atividades da Câmara
Municipal de São Bernardo.

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

E o bÍeve relato Pssssmos â opitrâr.
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Rko Coneqo Nrstorh2l' (.entb. ( EP 65 5504n

Sào Behodo,MÁ

ANÁLISE I,A DEMANDA

l. Definicão de Licitacão

A licitação nada mais é do que um procedimento administrativo que visa à aquisição ou
alienaçâo de beÍrs ou contrataçâo de serviços, voltado para a celebÍaçâo de um contrato
administrativo, que se destina a selecionar a proposta mais vantajosâ paÍa a Administração
Pública, entre aquelas apresentadas pelos licitantes. Destaque-se, que dependendo da situação, a
proposta mais vantajosâ pode nâo seÍ, hecessanamente, a que apresenta o menor preço. Assim, o
objetivo do procedimento em tela também é buscar qualidade no objeto da licitação, assim como
o beneffcio econômico. Para Hely Lopes Meirellesl,licitaçâo nada mais e do que:

[ . ] o procedimento adminisrÍarivo medianle o qual a AdninisrraÉo púbtica seleciona a
proposrs mâis vanbjosa paia o coni'aro de seu i,reresse. Como procedimento,
des€nvolve-se através de uma §ucessão ordenadâ de atos únculantes paÍa a
Adninistraçâo e para os licitanres, o que propicia igusl oporrunidade a todos os
inteÍessados e atua como fatoí de eficiência e morâlidade nos negocios administrativos.

Tema bastante controverso é a naturezajuridica da licitaçâo, para parte da doutrina, trata_s€
apenas de um procedimento administrativo, pârâ outros, a licitação é um processo
administrativo. Sendo o processo uma espécie do gêneÍo procedimento, a próprii Lei de
Licitações (n' 8.66611993), no caput do seu an. 38, faz a distinção e esclarec€ quá a licitaçao,
que é formada por um conjunto de etapas, tem sim natureza de processo administrativo. Sobre a
matéria, Odete MedauaÉ se manifesta afirmando que:

[ ] a liciraçào é um pro€esso adminiíÍâtivo porqug atéÍn da srcessão de atos e fases,
há sujeitos diversos. os licilántes. interessados no proc€sso, que dele pârticipaÍ\ perant€
â Adminisrração, todos, inclusive esra, tendo direitos. deveres, ônus, iujeições.

A lei que define as normas gerais para licitaçõ€s e contratos na Administuação públiaa é a
Lei n" 8.66611993. A Carta Magna, em ser aÍt_ 22, inciso )O(VII, determina que a competência
paÍa legislar sobre licitação e cont.atos e privativa dâ União, mas Estados e úunicipios podem
legislar sobre normas especrficas que envolvam a matéria. Sobre o assunto, a professoÊ Odete
Medauai ensina que:

Í.. I a competênciâ da União para fixú no.mas gerais de ticitsção e contraro possibititâ
que Estados, Municipios e Disrrito FedeÍal legislem sobÍe noÍmas especificâs. púa seus
Íespectivos àmbitos de atuação O problema está na sepâ.ação píêcisa entre nomas
geÍâis e normas especificas De re8ra, Estados e Municipios ou ediram leis sem
disposiúvos que conlrariêm a Ie; dâ União. ôu nâo edirâm tei especifica e paulam suâs
Iicitaçôes por aquela

I DÍeito sdmúislÍatrlo brsilciÍo. 28 ed Atual Eurico Azredo cr al. Sâo paulor MathcÍc,20ol p 264
'zDrÊi1o adminisÚârivo modcmo. 8. ed Sâo pauto Rcvista dos Tribuás,2004. p 214
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De acoÍdo com o art. 3' da Lei n" 8.666/1993, o procedimento licitatório é norteado por
uma série de principios que devem, obrigatoriamente, ser observados, sendo eles: isonomia,
legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativ4
vinculaçâo ao instÍumgnto aonvocatório e julgamento objetivo das propostas. A doutrinâ traz
ainda outros princípios que devem conduzir a licitação, entre €les, destaçaÍnos o do sigilo das
pÍopostas e o da adjudtcaçào compulsória

2. Contratâcão Direta

.. A regra geral que prevalece para a Administração pública no Brasil e a obrigatoriedade da
realização de procedimento licitatório nas contrataçôes que envolvam obras, servifos, compras e
alienações. Essa é a norma contida no art. 3?, inciso XXI, da Constituição Federal.

No e anto, €m determinados casos, é admissivel (desde que haja expressa previsão legal)
a contratação direta. Assim, a licitação pode ser dispensável; em outras situações, é possivel não
haver como exigi-la e há ainda hipóteses em que é Foibida a sua realização.

O renomado Diógenes Gasparinia, ao tratar da obrigatoriedade da licitação, afirma que:
A pÍocura da melhor propostâ para ceío negocio é p.o€dinenio utilizado por rodâs âs

pessoas. Essa busca e, para umas, facultativa" e pâra outras, obrigâtóÍia. para âs pessoas
particut&es é faculrativa para, por exemplq as públicâs (Uniâo, Esrado_üembro,
Disrr;to Fêderal, Municipio, auiâÍquis) e govemüÍentais (empresâ públic4 sociedade
de êcônomia miía. fuodasjo), é, quase sempÍ€, obngatoriâ, ja que essâs entidâdes
algumâs vezes estão d,spensâdâs de ticitâÍ e em olrtras tânlâs â licitaçâo é paÍa elas
inexigvel ou mesmo vedada A seleçào da melhor propostz" feita sêgundo criterios
objerivos previamenle esrâbelecidos, o.orre entse as apresentadas por inleressados que
pretendem contÍâtar com a entidade obrigada a licitrr e que alenderem ao seu
chamamento, promovido medianre instÍrunento convocarório disciplinador de todo o
proc€dimento, denominâdo, por alguns, lei idema da licitâção e do contrato.

Preliminarmente, deve-se fazer a distinção entre licitação inexigivel, dispensada e
dispe. nsável Na primeira hiÉese, não há como se realizar a licitação por não haver
possibilidade de competição, ou seja, mesmo que houvesse intenção por parte da Admioistração
Pública de se realizar o certame, este não seria faticaÍnente possivel por não existir mais de um
indivíduo, empresa ou consórcio capaz de satisfazer as exigências necessárias. para concaituar
inexigibilidade de licitaçâo, a doutrina brasileira costuma afirmar que se trata de uma situaçâo de
inviabilidade de competiÉo (repetindo o conceito trazido pela Lei àe Licitaçôes).

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

{ D;reilo adminisra!§o. 6. §d. rcv., atuat. c anpl. Sâo paulor SaÍatva, 200 t . p 385.
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O Professor Gasparini5, ao trata. do conceiío ae i,,e-og,bilidud" d" li"itução, ufi
Inexigível é o que não pode ser exigido, âss€guram os dicionaris.as. InexiSibilidade. a

seu nrrno, e a qualidade do que não pode ser exigido. Desse modo, a 
'nexieibilidade 

da
Iicitação é a circunstância de fato enconúada na pessoa que s€ quer contratarl ou com
quem se quêr contratar, que impede o ceÍtâme, a concorràcia; que impossibilita o
corfronlo das propostâs para os negocios pÍereodidos por quem, m pÍincipiq está
obrigâdo a licitar, e peímite a contraração direta, isto é, sem â prévia licitaçao Assim,
ándâ que a Àdministraçâo desejasse a licilâção, estaria s€ndo inviável, ânte À absoluta
ausênciâ de con€oÍentes Com efeito, onde não há disputa ou competiçâo neo há
Iicitâção É uma particulâridade da pessoa de queÍn i" que, contrataÍ o mérito
profissional. encontrável, por exempto. no profis§ionat de notôria especializaÉo e no
aÍi$a consagÍado pela crid€a especializada

Já a çontÍatação direta, em que a licitação é dispensável, envolve a situação em que
teoricamente é possivel a realização do procedimento licitatório, mas, de acordo com Justen
Fi1ho6, a realização do cename "afigura-se objetivamente inconveniente ao interesse público,'.
Dessa forma, a realização ou não do certame é uma façuldade do administrador.

Entre as hiúieses elencadas pelo arl. 24 da Lei n 8.66611993 (vale ressaltaÍ que o rol é
taxativo), destacâmos a dispensa nos casos de licitação deserta ou f:racassada, de baixo valor do
objeto da licitação, compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades
precipuas da Administração, entre oúras.

A licitaçâo será "dispensada" quando for, expressamente, vedada a sua realização, ou seja,
mesmo que o administrador deseje fâzer e teoricamente seja possível, a lei proíbe. Tiata_se da
hipótese prevista no art. 17 da Lei dq Licitaçôes, que se refere, basicamênte, aos casos de
alienação de bens pertenc€ntes à Administração pública.

Ressalte-se, que a distinção entre "dispensada,' e ..dispensável', é defendida apenas por
paíe da dout ina, uma vez que, pam alguns autores, se tratâ de um mesmo conceito. Neise
sentido, Justen Filho? afirma que "não há àiferença real entre dispensável e dispensada,,, segundo
ele, "em ambos os casos o legislador autoriza a contratação direta

2.! - -Og lesrane"Í, da Lei F"deral f t
n" 9.41Yl8

A Lei Federal co[ceitua contratação direta como um procedimento administrativo
dsstinado a obÉr proposta mais vantajosa, sem licitação. Sendo que a hipóteses de dispensa de
licitação são as seguintes:

Art. 24 É dispensável aliciração:
I - pâra obras e serviços de engenhariâ de vator êré l0lo (dez por c€nro) do limire
preüslo na alinea "a". do inciso I do artigo anterior. desde que nâo sê refiÍan a parcelas

r ldem, p.440.
6 CuÍso de di.€iio sdmiDisaovo. 3. €d. .ev € aú.1. SSo paulo: Smiv4 2008. p 407.7lden, p 399.
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de uma m€sms obÍa ou seíviço ou ainda pâra obms e serviços da mesma natureza e no
mesmo local que possâm sêrÍealizadas conjunra e concomitantemente;
ll - orra outíos servicos e comprÀs de vslor âté 10y" ídez poÍ ceíto'l do limitc
previsto nr alíoeâ "â". do iícfuo ll do âíiso ânterior c parr rlicnrcõGr. tros caros
prcvirtos nartr Lci. de§de oüe ílo se rcfirâm â plrcclrs dÊ um mcsmo rervico.
comorr ou âlienecio de mâior vulto ouê poslr ser r.rlirrdr de ümr !ó vez:

tl

Isto posto, convém trazer à baila as mudanças operacionalizadas em decorrência do
conteúdo normativo do Decreto n." 9-412118, que atualizou os valores contidos no artigo 23 da
Lei n." 8.666/93, e que gerou reflexos em uma serie de dispositivos que sâo dependentes dos
valores nele previstos.

O primeiro dispositivo que softe modificação em viíude da alteração promovida p€lo
Decreto Presidencial e o inciso V, do artigo 6', da Lei n.' 8.ó66193.

A.t- ó' I'aía os rt,§ desta l.e i, co,tsi.lera s :
t...t
V - Ohra\ serúços e conpras de grande v tu - aquelas .uJo tqlot estinado
seJa sapenot a 25 (vD e e cinco) wres o ltnt e ettobelecido ru,.,litpa "c" ú)
ínLiso I doa .23deldLeL

Todavia, o que importa para o caso em comento, é o impacto do referido Decreto, nos
casos de licitaÉo dispensável, previstos no aÍtigo 24 da Lei n." 8.666/93, no qual, os lrês incisos
são atingidos pela mudança no dispositivo antecedent€ (plecisamente, os incisos I, II e XXI).

A principal mudança, liuto, inclusive, da provocação do Ministério da Trans[nrência e
da Controladoria Geral da União, é a decorrente da licitaçâo disp€nsável em razão do valor, nos
temos dos incisos I e Íl do artigo 24 da Lei de Licitações, acima transcrito-

Desta feita, com a vigência do DecÍeto 9.412118, a paÍir do dia 18 de Julho de 2018, o
aÍí.23 da Lei 8.666/93, passou a vigora com a seguinte redação, ill veláis:

A . 23- As mdhlid,xles d. Iicitação a que se rcÍercn os orciw I a I do úíigo
mbtu» sefio detemí adas en Íunçào dos seguintes linites, tendo en visto o
wbt estimado Íla cütotação:

I - paru obral e :eniços de engenl*rria:
a) na nodal ade coit'ile -dléRS 330.000,00 (nezentos e t nta ílrcais):
b) ,,a norlalid&le íorndla de plep$ - até R$ 3.300-000,00 (ÍrêÍ nilhões e
iezenbs nil ruais): e
c) na nodalidade concorréncia - o.ina de RS 3.300.000,00 (írês nilh:c'es e
íreze fu)s nil reais): e

II - túru coirpkar e seniÇos tuão hrchuos ,to incie I:
d) na hoúli.L*le ç9nÉE - aU R§ 17ó.000,00 (cento e setenta e seis nil rcais):
b) m nodalida.le tonatu de prcÇos - até R$ 1.130.000,tn fun illúo,
qatn,ceníos e tinb mil reais); e
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b) na nodalitule krnada de prcços - até R8 1.130.000,00 (un ni úo,
.!üatftrce íos e trinb mil rcai§):e

c) ,M mo.lalidade oncotêncit:t - eina <le R$ 1.130.000.00 lum nilhão.
.J@tt.xenbs e nntut dil rcais).

Ou seja" a partir de agora, os novos valores para as referidas hiúteses de licitação
dispensável são os seguintes:

a) RS 33.000,00 (tti,tta ê ttês il reais), Aaru obÍas e seryiÇo§ & e,Eenlynia:

b) R$ 17.ó00,00 (dezesseíe mil e seiscedos redis), IDru o ias u)mpta, e

E ainda o Decreto Legislativo Federal n" 6, de 20 de março de 2020 e com a edição da
Medida Provisória n'9ó1, de 6 de maio de 2020 houve novamente a mudança do valor:

A . I' Fican iutoiza.tos à ad,nini\traÇão ptihti$ de tdos os entês Íederativos.
de k\los os l,oderes e &gãot constituciMlneúe a tônonos:

I - ít dtsryNa de licitação de que tft'tatn o\ incisx I e II do cqú do art_ 2t da
Ip i n" 8. 66ó, .lt 2 I de j,ntp.le I 99 3, aíé o I i nt te de :

t...t.

b) ?ara utro' seniços e conpras no wtor de aa R$ 50.000,00 (cinryenb nit
rcais) e Nru alienações, d.yJe que &, s< refrun a potcetas de un nesno
serwço, conpru lat atie ação de nam wlto que po.;sa ser rcalizatu d. üna só
wz:

Nesse diapasão, tmzendo os fatos acima à luz do caso em comento, o valor estimado paÍa a
ÇontrataÉo no presente caso é de 29.940,00 (vinte e um nove mil, novecEntos e quarenta reais),
isto é, menos de RS 50 000,00 (cinquenta mil reais), o que, se aplicada a Lei Federal n g.66ó193,
ensejaria a aplicação do aÍ1. 24,11. A hermenêutica aplicada é que o custo que a Administração
despenda para a aquisição do bem não supere o custo com a máquina burocnítica Inra obtêlo.

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

RII'RLSLNTAÇÃO- ATOS DE DISPÍ:NSA L, IM,YCBII-IDÁDE DE I-ICITAç-,ÃO.
pTIBLICAÇÀO E F I INDÁMENTÁÇÀO. qROCEDÊNCIÁ. As aqlisiçks cãrackrizetls
pot divensa oü i exigibilidade de ticiração, prcvistrs ,tos arts. 21, mcísos iii e
seguntks, e 25, do lei n. 8.666,93, p.xlen set íundarnenÍdas en diqeàça de licitaçào,
alice,ç.r.*r\ no an. 21, incins i e ii, da rcle,ida tei, qunnto os wk res
nos líniíe! estabelecidos neste dispositivo (a.ófti,ào 1336/2006, ptenbjo, rutatot

inistTo ubirut!ú aguiú, DOU 07 .08 Oó).

Dessa forma, resta demonstrado que é possivel à administração optar pelo pÍocedimento de
dispensa de licitação previsto \o art.24, inciso II, da lei n. 8.666/93, úos casos em que a
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2.2 Dr análise da Minuta do Contrâto

Em relação à minuta do contato, tem-se o art, 55 da Lei n'.8.666/93, no qual faremos
uma comparação cntre os requisitos contidos nos incisos do referido artigo e a Minuta
apresenAda çrela CPL da Càmara. Senào veJamos

Art 55. São cláusulâs necessáriâs em todo contrato as que estâbeleçsm:

I - o objeto e seus elementos caractêristicos;
ll - o regime de erêcução ou â formâ de fomecimêntoi
ItI - o preço e âs condições dê pagâúento, os critéÍios, dàta-base e
pcriodicidade do Íêájustamento de preços, os critérios de atuâlizâção
moneôária enÍre a dstâ do adimplemento dâs obrigações e â do eíetivo
pagâmento;
IV - os prazos de início de êtapâs de êxecução, de conclusão, dê ent[eg{, de
observsçâo e de recebimento dêlinitivo, conforme o casoi
V - o cr&ito Delo qual correrá a despesà, com â indicação dâ cl$sificàção
funcionâl progrâmática e dâ câtegori, econômicr;
VI - âs gârantiss ofeÍecidâs pârâ as§€gurar suâ plena
exigidâs;

execução, quâÍdo

VII - os direitos e ss rêsponsâbilidâd€§ dss parÍes, as per0âüdades csbíveis
c os vrloré dâs mulÍâs;
VIII - 03 cssos de resaisão;
lX - o rêconheciúento dos direitos dN Adminisfieçâo, €m aiso de rascisão
âdminisketiva previstâ no âú 77 destâ L€i;
X - as coídiçôes de importsçáo, a data e s tâxa de câmbio psrâ aonversio,
quândo for o caso Inâo se aplicâ âo crsol;
Xl - â vinculâçáo âo editâl de li.iÍâção ou ao terúo quê â dhpênsoü ou a
inexigiu, ao conüte e à proposte do licitante vencêdor;
XII - a legislâçâo &plicável à execução do codtrato e €spccialmente ,os
casos omilsos;
XIII - a obrigação do contratado de dranter, duranta toda a execuçáo do
contrato, em compatibilidâde com as obrigsções por ele âssumides, todss
es condiçô€s de hâbilitâçlo e quâlificeçâo exigidas nâ licit çilo.
§ l. (VETADO)
s lo (Vetâdo).

§ 2. Nos codtratos celcbmdos pel| Adminfutrâçilo públics com pessoas
fisicás ou juídicas, inclusive âquelâs domiciliadrs no Btrrtrgei.o, dcverá
constar nêcesâriament€ cláusula que declare competetrÍe o foro ds sede
dâ Âdminfutrsção pars dirimir quelquer questãà contrrtual, seivo o
disposto no s 60 do art 32 destâ Lei.
§ 3'I...t.

. 
Nesse diapasão, observa-se que a minuta do contrato disponibilizadâ nos autos estií de

acordo com os dispositivos da Lei Federal e Estadual de licitaçõei, e, de acordo com a reserva de
dotação orçamentária encrustrada nos autos, também há conion,ância com a LOA, LDO, LRF,
LCP,e PPA. Acrescenta-se, ainda, que a mesma reúÍe os elementos essenciais exigidos pela
legislaçâo aplicável à especie.

l-*t'*
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3. Das Consideracões Fioais

Há nos aúos motivação, Projeto Brisico, Justificativa de Preço (plaoilha com pesqüsa de
mercado e pÍopostas), dotação orçamentária, a]uiloi?açAo do Ordenador de Despesas, estando
assim, devidamente instruídos os autos, a contrataçâo tode seÍ viabilizâd9 atrayés da co[trataçâo
diret4 na modalidsde de dispensa de licitação, aí. 24, II, Lei Federal n' 8.666193 en nz^o b
valoÍ envolvido. Não obstade, a Íeferida çontialação é uma conhalação dispeDsívet, e úo
dispensad4 podendo mesmo assim o Gestor optaÍ pela Licitação, se assim eo&ndçr, por estaÍ
dsqtro dc sua seara discriçioruíria.

DISPÍ]SIl.yo

Ante aos fatos exposúos e análise ju'idica realizada, entende-se por opinar neste parecer
qqq a licitação no caso é dispensável (an. 24,ll, Lei FedeBl no 8.666/93). É o oarecer. Snô
Censuro.

ENCA} NIIÁ ENM

Encamiúem-se os aúos ao Presidente da Câmara Municipêl para coúecimento e
detib€ra9ão.

Siio Bernardo - MA, 12 de agosto de 2020.

O-rÀ õ,/'t .8./-
@

oaBlxA 12.332
As§€rsor Jurídico da Câmara Münicipal de São BerDardo -MA
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