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,Í)feÍêssado: CPL

Assunto: ContrataÉo DiÍeta. Dispensa em
Íazão do Valor. ContrataÉo de Empresa
especializada no fornecimento de material
gráfico.

PARECER JURiDICO
Para melhor compreensáo dtdátca, este parecer divide-se em Relatôio, Análise
da Demanda, Dispositivo e Encaminhamento.

RELAÍÓRIo

O Processo Administrativo desencadeado pelo oíício datado de 01 de julho de
2020, versa sobrê o pedido, da Câmara Municipal, para aquisiÉo de malerial grálico
para Câmara de Sáo Bemardo/MA.
lnstruindo o processo, foram carÍeados os seguintes documentos:

1) Oício

2)
3)
4)

de SolicitaÉoi
Proieto Básico apÍovado;
Despacho de AutorizaÉo e encâminhamento do pleito pêlo Presidente;
Estimativa de Custos, de três empresas, e documentaÉo iuridica e
fiscal;

5)
6)

DolaÉoorçamentária;
Parecer da CPL.

Foi estimâdo paÍa esla conlrataçáo com base na propoía mais vâniajosa é
de R$ 15.816,00 (quinze mil, oitocenlos e dezesseis reais).
Em sua justificativa lécnica, a Câmara requerente justiÍicou ser a conlrataçâo
práendida necessáÍia, visto que sáo itens de usos rotineiros e indispensáveis à
consecuÉo das atividades da Câmara Municipal de Sáo Bemardo.

PoÍ conseguinte e§es aulos Íorâm enviados pâra esta Assessoria Jurídica
para que fosse emitido parecer.
É o breve retato. Passamos a opinar.
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ANÁLISÉ DÀ DENANDA

í.

Definicão de Licitacâo

A licitaÉo nada mais é do que um

procedimento adminiírativo que visa à
aquisiÉo ou alíenaÉo de bens ou contrataÉo de serviços, votado para a celebraçáo
de um contrato administrativo, que se destina a selecionar a proposta mais vantajosa
para a Administração Pública, entre aquelas apresenladas pelos licitantes. Destaquêse, que dependendo da situação, a proposta mâis vantajosa pode náO ser,
necessariamente, a que apresenta o menor preço. Assim, o objetivo do procedimento
em tela lambém é buscâr qualidade no objeto da licitaçáo, assim como o benelÍcio
econômico. Pâra Hely Lopes l\ileirellesl, licitação nada mâis é do que;

[...] o procedimento administrativo mediante o qual a
AdministraÉo Pública seleciona a propostâ mais vantajosa
para o contralo de seu interesse. Como pÍocedimenlo,
desenvolve-se áravés dê uma sucessáo ordenada de atos
vinculantes para a Admjnistraçáo e para os licitantes, o que
propicia igual oportunidâde a iodos os interessados e alua
@mo fator de eÍiciência e moralidade nos negócios
administrativos.

Tema bastante (pntroveÍso é a nalureza juridica da laciiaÉo, para parle da
doutrina, trata-se apenas de um procedimento admanistráivo, para outros, a licilaÉo é
um processo administráivo. Sendo o processo uma esÉcae do gênero procedimento,
a própíâ Lei de LicitaÇoes (no 8.666/1993), no caput do seu art. 38, Íaz a diíinÉo e
esclarece que a licitaçáo, que é formada por um conjunto de etapas, tem sim natureza
de processo administrativo. Sobrê a máéria, Odête MedauaÉ sê maniÍesta aÍirmando
que:
[...] a licitação é um processo administrativo porque, além dâ
sucessão de atos e fases, há sujeitos diversos, os licitantes,
interessados no processo, que dele participam, peranie a
AdministraÉo, todos, inctusive esta, tendo direilos, deveres,
ônus, sujeiçóes.

__. .A lei que derine as normas gerais paÍa licitâções e contralos na Administraçáo

Pública é a Lei no 8.666/1993. A Carta Magna, em seu art. 22, inciso XXVll, dáermina
que a competência para legislar sobre licitaÉo e contratos é privativa da Uniáo, mas
Estados e Municipios podem legislar sobre normas específicâs que envolvam a
matéria. Sobre o ãssunto, â Professora Odete MedauaÉ ensina que:

paulo MalhoirG, 2003 p. 264
' Dneiio adlninistEtivo brasiloiro. 28 cd Ahral. Eu@ Azevedo er ât Sâo
Dreilo
admmistÍativo
modemo.
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ed.
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dos
2004.
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r Ideú, ibidem.
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[...] a competência da Uniáo para Íixar normas gerais de
licitaÉo e contralo possibilita que Estados, Municipios e
Distrito Federal legislem sobre normas especíÍicas, para seus

respedivos âmbitos dê atuaçáo. O problema está na
sepaÍaÉo precisa enlre normas gerais e normas específicas.

De regra. Estados e Municipios ou edit€m leis sem dispositivos
que contrariem a lei da Uniáo, ou náo editam lei específca e
pautam suas licitaçóes poÍ aquela.

De acordo com o art.3ô da Lei nô 8.666/1993, o procedimento licitatório é
noÍteado por uma séÍie de princípios que devem, obrigatoriamente, ser observados,
sendo eles: isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade,
probidade âdministrativa, vinculaçáo ao instrumento convocatório ê julgamento
objetivo das propostas. A doutrinã traz ainda outros princípios que devem @nduzir a
licitaÉo, entÍe eles, destacamos o do sigilo das propostas e o da adjudicaçáo
compulsória.
2. Contretacão Dir€ta

regra geral que prevalece para a AdministraÉo Pública no Brasil é a
obrigatoriedade da realizaÉo de procedimento licitatório nâs contratâçóes quê
envolvam obras, serviços, compras e alienaçôes. Essa é a norma contida no aÍt. 37,
inciso XXl, da ConstitujÉo Federal.

A

No entanto, em delerminados casos, é admissível (desde que haja expresse
previsáo legal) a contrâtaÉo direla. Assim, a licitaÉo pode ser dispenúvel; em outras
situaÉes, é possível não haver como exigi-la e há ainda hipóteses em que é proibida
a sua realizaçâo.

O renomado Diógenes Gaspârini4, ao tratar da obrigatoriedade da licitaçáo,
aÍirma que:

A

da

melhor proposta paÍa certo negócio é
procêdimento utilizãdo por todas as pessoas. Essa busca é,
para umas, Íacultativa, e para oulras, obrigâtória. Para as
pessoas particulares é facultaliva. Para, poÍ exemplo, as
procura

públicas (Uniáo, Estado-Membro, Oistrito Federal, Município,
autarquia) e govemamentais (empresa pública, sociedade de
economia miía, ÍundaÉo). é. quase sempre, obÍigatória, já
que essas entidades algumas vezes estáo dispensadas de
licitar e em outras tantas a licitaçáo é para elas inexigivel ou
mesmo vedada- A seleçáo da melhor proposta, feita segundo
critérios objetivos previamente estabelecidos, o@ÍTe entre as
apresentadas por interessados que pretêndêm contráar com a
entidade obrigada a licitar e que atenderem ao seu
chamamento, promovido medianle instrumento convocatório
disciplinador de todo o pÍocedimento, denominado, por alguns,
lei interna da licitaÉo e do contrato.
a

Dircito admitrjstratNo. 6. cd. rcv., arual campl São Paülor Safiir a, 2001 p.38i
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Preliminarmente, deve.se fazer a diíinÉo entre licitaÉo jnexigível, dispensada
e dispensável. Na primeira hipótese, não há como se Íealizãr a licilaÉo por náo haver
possibilidade de competiÉo, ou seja, mesmo que houvesse intenÉo por parte da
AdministíaÉo Pública de se realizar o ceíame, este náo seria fatiÇamente possivel
por não exiíir mais de um individuo, empresa ou consórcio c€paz de salisfazer as
exigências necessárias. Para @nceituar inexigibilidade de licitaçáo, a doutrina
brasileiÍa cosluma aÍirmar que se trata dê uma situaçào de inviabilidade de competiçár
(repetindo o conceito trazido pela Lei de Licitaçóes).

O rol de hipóteses de inexigibilidade lrazido pelo art. 25 da Lei de Licitaçóes é
meíamente exemplificativo, ou seja, podem existir oulros casos de inexigibilidadê não
elencados, expressamente, pela lei, mas também admitidos por ela.

O PÍofessoÍ GaspaÍinis, ao tratar do crnceito de inexigibilidade de licitaÉo,

aflrma que:

lnexigível é o que náo pode ser exigido, asseguram os
dicionaristas. lnexigibilidade, a seu lumo, é a qualidade do que
nâo pode se. exigido. Desse modo, a inexigibilidade da
licitaÉo é a circunstância de Íato encontrada na pessoa que se
quer contráar, ou com quem se quer contráar, que impede o
certame, a concorrÉncia; que impossibilita o confÍonto das
propostas para os negócios pretendidos por quem, em
principio, está obrigado a licitar, e permite a contrataÉo direta,
isto é, sem a prévia ticitaçáo. Assim, ainda quê a Administraçáo
desejasse a licitaçáo, êstâria sendo inviável, ante a absoluta
ausência de concorrenles. Com efeito, onde náo há dispula ou
competiçáo nâo há licitaçáo. É uma particutaridade da pessoa
de quem se quer contráar o mérito pÍoÍissional, encrntrável,
por exemplo, no proÍissional de notória especializaçáo e no
artista consagrado pela crílica especializada_
Já â conlÍataÉo direta, em que a licitaçáo e dispensável, envolve a situaÉo em
.
que teoricamente^
é possível a realizaÉo do procedimento licitatório, mas, de acordo
com Justen Filho6, a realEaÉo do certame "aÍiguE-se objetivamenle inconveniente ao
interesse público". Dessa forma, a realização ou náo do;ertame é uma faculdâde do
administrador.

Entre.as hipóteses elencadas pelo at1. 24 da Lei no 8.656/1993 (vale rêssaltar
que o rol é taxativo), destacâmos a dispensa nos casos de licitaça; deserta ou
Íracassada, de baixo valor do objeto da licitaÉo, compra ou bc;çáo de imóvel
destinado ao atendimento das Ínalidades precipuas da Administração, éntre outras.

A licitaçao será "dispensada" quando for, exprêssamenle, vedada a sua
realização, ou seja, mesmo que o administrador deseje Íazer e teoricamente seja
possível, a lei proíbe. Trata-se da hipótese prevista no art. í7 da Lei de Licitaçóes, que
' IdeÍq p. 440

6

Curso de drÍcilo

âdminisrarivo 3.
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se refere, basicamente, aos casos de alienação de bens pertencenles à Administração
Públicá.
Ressâlte-se, que a distinçáo entre 'dispensada' e 'dispensável" é defendida
apenas por parle da doutrina, uma vez que, para alguns aUtOreS, se tráa de Um
mesmo conceito. Nesse sentido, Justen FilhoT afiÍma que "náo há diÍerença real enlre
dispensável e dispensada", segundo ele, "em ambos os casos o legislador auloriza a
contrataÉo direta'.

2.1

Da Leoislecão Aplicávet à Esoécie

-

Da Lei F€derat nô 8.666193

A Lei Federal conceitua contralaçáo direta como um procedimento administrativo
destinado a obter proposta mais vantajosa, sem licitaÉo. Sendo que a hipóleses de
dispensa de licitaÉo sáo as seguantes:
Art. 24. É dispensáveta licitação:
| - para obras e serviços de engenharia dê valor até 1oolo (dez
por cenlo) do limite previsto na alinea "a", do inciso I do aÍtigo
anterior, desde que náo se refiram a parcêlas de uma mesnia
obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma
naiureza e no mesmo local que possâm ser realizadas conjunta
e concomitanlemente;
Il - oara outros servicos e comoras de valor aLé 10% Ídez

or cento) do timite previsto naãtineãnãIãõlããEo itãõ

Dossa ser lealizada dg uma só vez:
t...1

Aí

23. As modalidades de licitaÉo a que se referem os
incisos I a lll do aítigo anleÍior seíâo determinadas em Íunçáo
dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da
contralaçáo:
I - para obras e seíviços de engenharia:
a) convite - alé R$ í50.000,00 (cento e cinqüenta mit reais):
b) lomada de preços - até R$ 1.5OO.OOO.OO (um milháo e
quinhentos mit reais);
c) conconência: acima de R$ .,.5OO.OOO,OO (um mjlháo e
quinhentos mil reais);
ll - para compras e serviços náo refeÍidos no inciso anterior:
a) convite - áé R$ 8O.OOO,OO (oitenta mit reais);
b) tomada dê preços - até R$ 650.000,00 (seiscentos e
cinqüenta mil reais);
c) conconência - acima de R$ 650.OOO,OO (seiscentos e
cinqúenta milreais).
?
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Arl. 10 Os valores estabelecidos nos incisos I e ll do caput do
art. 23 da Lei n'8.666, de 21 de junho de 1993, ícam
atualizados nos seguintes termos:
| - para obras e serviços de engenharia:
a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00 (kezenlos e
trinla mil reais);
b) na modalidade tomada de preços - áé R$ 3.300.000,00 (três
milhóes e trezentos mil reais); e
c) na modalidade coocorrência - acima de R$ 3.300.000,00
(três milhóes e trezentos mil reais); e
ll - parâ compras e serviços náo incluídos no inciso l:
a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta
e seis mil reais);
b) na modalidade tomada de preços - até R$ .t.430.000,00 (um
milháo, quatÍocentos e trinta mil reais); e
c) na modalidade concorÍência - acima de RS 1.43O.OOO,OO (um
milháo, quatrocentos e trinta mil reais).
Nesse diapasão, o valor estimado para a contráaçáo no presente caso é de Rg
15.816,00 (quinze mil, oitocentos e dêzesseis reais), isto é, menos de R$ 17.600,00
dezessete mil e seiscentos reais), o que, se aplicada a Lei Federal no 8.666/93,
ensejaria a aplicâÉo do aít.24, ll. A hêrmenêutica aplicada é que o custo que a
Administraçáo despenda pâra a aquisiÉo do bem náo supere o cu&o com a máquina
burocráiaa para obtàlo.

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

REPRESENTAÇÃO. ATOS
DE DISPENSA E
INEXIGIBiLIDADE DE LICITAÇÃO, PUBL'CACÃO E
FUNDAMENTAÇÃO PROCEDÉNC|A n s aquisi@es
caracterizádâs por dispensa ou inexigibilidade de aicitaÉo,
previstas nos aís.24, incisos iii e seguintes, e 25, da lei n.

8.666/93, podem ser fundamentadas em dispensa dê licitaÉo.
alicerçâdas no art. 24, incisos i e ii, da ÍeÍerida lei, quando os
valores se enquadrarem nos lim es estabelecid;s neste
dispositivo (acórdáo í336/2006, plenário, relator ministro
ubiráan aguiaí, DOU 07i08/06).

Dessa forma, resta demonstrado que é possivel à administraÉo optar pelo
procedimento de dispensa de licitaÉo previsto no art. 24, inciso
ll, aa iel n. à.OOSlgf.
nos catsos em que a contÍataÇáo do Íeferido serviço tenha valores estimado inferiores
aos lrm[es previstos no citado dispositivo legat.
2.2 Da análisê da Írlinuta do Contrato

Em relaÉo à minuta do conlrato, tem-se o art SS da Lêi no. 9,66683, no qual
faremos uma comparação entre osÍequisitos contjdos nos incisos ao reteriaã artigo e
a Minula apresentada pela CPL da Câmara. Senáo veJamos:

-
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Art,55. São cláusulas necessárias em todo contEto as
que estabêleçam:

I - o objeto e sêus êlêmentos caracterísücos;
ll . o rêgimê de oxecução ou a foÍma de Íomêcimento;
- o prêço e as condiçóos dê pagamonto, os crúrios,
date-base e periodicidade do ÍEajúsúmeoto dê preços, os
critérios de atualização monetária entrê a deta do
adimplemento das-obrigaçôes e a do efetivo pagamênto;
lV - os prazos de inicio de etâpas de âxãcuçao, de
conclusão, dê entÍega, de observação e de recebimento
definitivo, coníoÍme o caao;
V - o crédito pelo qual corêrá a despesa, com a indicâção
da classiffcação funcional pÍogramática e da categória
êconômica;
Vl . as garantiâs oferêcidag pa.a assêguÍar sua plena
exêcução, quando exigidas;
Vll " os dirêltos e as responsabilidades das partês, as
ponalidadês câbivêis e os valorss das multas;
Vlll _ os casos de rescisão;
lX - o reconhecimênto dos diÍeitos da Administração, em
câso de rêscisão administratiya prêvista no art 7, dêsta
Lei;
X - as condiçÕês de importaçâo, a data e a taxa de câmbio
para conversáo, quando Ío. o caso
lnáo se aplica ao
casol;
Xl _ a vinculeçào ao edital do licitação ou ao tgfmo que
a
dispênsou ou a inexigiu, ao convite e à proo,osta oo
licitantê vêncedor;

Xll - a legislaçâo aplicável à êxocuçâo do contÍato
especialmênte

ê
aos casos omissos;
Xlll _ a obrigação do contÍalado de manter, durante toda
execução do confato, em compatibilidade com asa
obrigãçóe por
.ae
_êle assumidas, toàas as cánOiçoes
habilitação e quatificação exigidas na ticúçao.
§ to (vErADo)
s ío (Vetado).
s 20 Nos contEtos celêbrados pela AdministÍacão púbtic8
com possoas Ílsicas ou juídicas, inclusiúê aquelas

domiciliadas

no

estrangeiro,

deveÉ

consar

nocêssariamêntê cláusulâ quê declaÍ€ competênte
o foro
da sedê da Adminislração para dirimir
lr"iqr"i-qre"uo
contÍatuat, satvo o disposto no 8o do ari_ 32 desta
s
Lei.

§ 3" t...t.

Nesse diapasâo. obse'a-se que a minuta do contrato
disponibllEada nos aúos
com os disposirivoi da Lei Federar e Estaduat O" lãitã"0à",
u. o.
_Tgrd,
acoroo com
a Íeserva de dotaçáo orÇamentária acoslada
na

::llj"

"o" "rG,-i.Ã0",

,ff,
\,

ffi
EST/DO DO M,LAAIÜTÃO
CÀMAR,I N4UMCIPÁL I'E S,IO BERNARIN
CNPJ: 07 429. 5 20/tL1t) I -07
Rua Conego N6tÍ n2 l5-Cektru. CEP: ó5.550'0ü

go Beúatfu/MÁ
consonância com s LOA, LDO, LRF, LCP e PPA. AcÍ€scenl+se, einda, quê a mesma
trúne os elemgntos osssnclels axlgldoô pels logbhçào aplkáv€l à e3pácie.
3. Dâs Considêracõs3 Flnals

Há nos aulos moitivaÉo, Proiêto Básico, Justiíicáiva de Prêço (planilha com
pesquisá de mercado e propctas), dotaÉo orçemenlária, autorÍzâÉo do OÍdênador
de Oespâsas, êstando a$im, devidamênte inslruidos os sutos, a contraiâção podê ser
üabiliz€da áravés da contÍâtaçáo diÍ€ta, nâ modalidade dê dÉpensa de licitrâçáo, aÉ
24, ll, Lei Federal no 8.666/93 em razão do valor envolvido. Náo obetaÍte' a reGÍida
contrataçáo é uma conlrágçáo dispensável, ê náo dispensãda, podendo mêsmo
assim o Gesior oplar pela LicitaÉo, ss assim êntêndsr. por estar dgntÍo de sua sêara
discricionáÍia.
OtsPosÍrvo
Ante aos ÍEtG expostos e análise juÍidica reslizada, 9$9!!19§qp9rcpi!gÍi§E
â licitâÉo no caso é dispeÁJvet (art. zl, tr, lãi?ãããt ããã6õõ7í5E
Suô
CênsuÍe.
oaÉcoÍ,

pêEer§lç'

E cant

AnÉNfo

Êncaminhem-se os aúos
conhecimento e delibel€Éo.

ão

Presidênte

da

Sáo Bemardo

-

Câmârâ Municipal paÍa
MA, 21 de

OAB/ A 123:'2
Ássêssor JurÍdico da
CâneÊ lútunicipel de Sáo Bemerdo -MA

âgoío de 2020.

