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ESTÁIX) DO MÁMNILiO
CÁMAM IIíUNICIPAL DE SÀO AERNANX)

CN?J : A7429 5 20,'0[A I 47
R@ Con.go N.stor n2I5< entÀ. CEP ó5550{ín

São Bemardo,l,IÁ

Rel. Processo n'. 010/2020
Requetenle nDs Áutos. Câmara Municipal de São Bemârdo
lnteressqdo. CPL

Assunto: Contratação Direta. Dispensa em raáo do
Valor. ContÉtaçâo de Empresa Especializada para
eventual aquisição de Material Permanente de Ar
Condicionado paÍa atender à Câmara Municipal de

São tsemardo (MA).

PARE('ER JI RíDICO N" OOS 2U2O

Para melhor compreensao didáticu, este parecer divide-se em Relatório, Áhlilise da
Demanda, I ) isposilivo e lincdrninhamento.

REtÁtóRto

O Processo Administrativo desencâdeado p€lo memorando datado de 0l de julho de
2020, versa sobre o pedido, da Câmara Municipal, pala Contratação de empresa especializáds
para fornecimento de móveis planejâdos sob medidâ, compreendetrdo o mâteri.l para
fabÍicação dos mesmos, mão-de.ot râ e instslâção junto a Câmara Municipal de São
Bermrdo (MA).

lnstsuindo o processo, foÍam carÍeâdos os seguintes documentos:

1) Oficio de Solicitação;
2) Projeto Básico;
3) Dospaçho de Autorizâção de encaminharneÍrto do pleito pelo Presidente;

4) Estimaliva de Custos, de tÍês snpresas, e documentação juríúca c fiscal da que

eres€ntou o menor valor;
5) Dotaqão OÍçâmenttia;
6) Parecer dâ CPL.

Foi estimado para esta contrataçâo o valor de em R$ 22.494,64 (Vinte e dois mil,
quatroÇentos e noventa e quato reais e sessenta e quato centavos) E EM MENOR VALOR EM
É$ zt.fsO,Oo (vinte e um mil seiscentos e cinquénta reais ) referente a empresa YAMÓYEIS
coNóRcro E sER\.rÇos ETRELI ME - CNPJ:30.747.369/0001-23.

Em sua justifioativa técnica, a Secreúria da Câmara Municipal faz-se necessária, visto
que são itens de usos íotin€iÍos e indispensáveis à consecução das atividades da Câmara
Municipal de São Bernardo.

Por conseguinte estes autos foram enviados para esta Assessoria Júdica para que fosse

emitido parecer.

E o breve relato. Passamos a opinar.
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ÁNÁr.tsE DA DEi.tANDA

l. Definicâo de Licitacão

_. A Iicitação nada mais é do que um procedimento administrativo que visa à aquisição ou
alienação de bens ou contrataçâo de serviços, voltado para a celebiação de um contrato
administrativo, que se destina a selecionar a proposta riais vaftajosa para a Administraçâo
Pública, entr€ aquelas apresentadas pelos licitantes. Destaque-se, que dependendo da situação, a
proposta mais vantajosa pode úo ser, necessariamente, a que apresena ó menor proço. Assim, o
objetivo do procedimento em tela tamlÉm e buscar qualidade nô obleto da licitaçào, assim como
o beneÍlcio econômico. Para Hely Lopes Meirellesr. licitaçâo nada mais e do que:

[ ] o pÍocedimenro administraiivo mediante o quaj a AdministraÉo púbticâ seleciona a
pÍopo§ra mais vanrajosâ para o conEato de seu inteÍesse como procedimento,
desenvolve-se afâvés de uma sucessão ordenada de atos vinculanles para a
Administração e paÍa os licitafltes, o que propicia igual oporhrnidade a todos os
interessâdos e atua como fator de eficiàcia e mo.alidad;os negocios administralivos.

Tema bastante controverso é a naturezajuridica da licitação, parâ parte da doutrina, trata_se
apenas de um procedimenlo adrntrustralivo. para outíos. á l,.iaçao e um processo
administrativo. Sendo o processo uma esÉcie ào gênero procedimenio, a proprit Lei de
Licitaçô::s (n" 8.ó6611993), ío caput do seu art. 38, fú a distinç.ão e esclaiece que a licitação,
que e formada por um conjunto de etapas, tem sim natureza de processo administrativo. Sobre a
matena. Odete Medaual se manilesra alirmando que

.[ | a hcilâç;o e um pÍo€esso adminisrrstivo porque. a]em da sucessão de atos e fâse\
ha suterros diveÍsos. os lic,lantes inteÍessados no pÍocesm. que dete panicipam. peranri
a Adminisrração, todos. inctusiv€ esla, rendo direitos. aeverei. Onus, sujeiçaes. 

-

A lei que define as normas gerais para licitações e contratos
Lei n" 8.666i1993. A Carta Magna, em seu arr. 22, inciso )C(VII,
p6ra legislar sobre licitação e contratos é privativa da União, mai
legislar sobre normas especificas que enrolvam a malér,a. Sobre
Medauad ensina que.

28. ed. Àtual Eurico Azcvedo e! al. Sâo pdtor MalhoiM, 2003 p. 2&
8. cd. São Paúo: Revish dos Tribunars,2UX. p.2t4

na Administração Pública e a
dete.mina que a compctência
Estados e Municípios podem

o assunto. a Professora Odete

I I a competência da União para 6xar normâs gemis de liciraÉo e contrato possibilita
que Estados, Muicípios e DistÍilo Federâl legislem sobre normas especificas. para seus
respectivos âmbitos de atuação O prólema estri oa separação precisa enrá normas
g€râis e normai especificas. De regrâ, E$ados e Municipios 

_ou 
editarn lás sem

-dispositivos 
que conÍariem a lei dâ União, ou não editarn lei especifica e pauram suas

licitaçôes por aquela

' Direito adninisÍatilo brasileirc
: Direito ldminishâhvo modúô
I ldem. ibidcm.
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De acordo com o art. 30 da Lei n'8.666/1993, o procedimento licitatório é noíeado poÍ
uma série de prilcipios que devem, obrigatoriamente, ser observados, sendo eles: isonomia,
legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativ4
virculação ao instrumento convocatório e julgamento objçtivo das propostas. A doutÍina traz
ainda outros princípios que devem conduzir a licitação, entre eles, destacamos o do sigilo das
propostas e o da adjudicação compulsória

2. Co,ltratacáo Diretâ

A regra geíal que prevalece para a Administração Pública no Bmsil é a obrigatoriedade da
realüação de procedimento licitatório nas contratações que envolvam obms, sewiços, compras e
alienações. Essa é a norma contida no aÍ. 37, inciso X)(, da Constituição Federal.

No entanlo, em determinados casos, é admissivel (desde que haja expressa previsão legal)
a contratação dirgta. Assim, a licitação pode sçI dispensável, em outras situações, é possível não
haver como exigi-la e há aindâ hiúeses em que e proibida a sua realização.

O renomado Diógenes Gasparinia, ao tratar da obÍigatoriedade da licitação, afirma que:
A pÍocura da melhor propostâ paÍa ceíto negocio é procedimmto utilizado por todas as

pessoas Essâ busca é. paÍa umas, facultstiva- e para outras. obrigatóÍis Pâra as pessoâ§
pãíiculares é faorltativâ Par4 por exemplo. as públicss (Uoiãq EstâdcMembÍq
Distrito Federal, Municipio, autarquia) e govemamentâis (empresâ pública, sociedâde
de economia mistâ, fundação). é, quas€ s€mpre, obri8aróriâ, já que essas entidades
algumas vezes estão dispensadas de licirar e em out as tantâs a licitâção é púa dd
inexigivel ôu mesmo vedada. A seleçâo da melhoÍ proposta, feila segundo crirerios
objetivos previâmente estúelecidos, ocoúe entrÊ âs apresentadas poÍ inteÍessedos que
pretendem contr&tar com a enridade obrigada â licitaÍ e que âtenderem ao seu
châmamenro. promovido mediânre instrumenro roovocâttfio disciplinadoÍ de todo o
pÍocedimento, denominado, poÍalguÍs,lei intemada liciração e do cofltÍaro.

Preliminarmente, deve-se fazer a distinção entre licitação inexigivel, dispensada e
dispensável- Na primeira hiúese, não há como se realizar a licitação por não haver
possibilidade de competição, ou seja, mesmo que houvesse intenção por pane da Administração
Pública de se realizar o certame, este não seria faticamente possivel por nâo existir mais de um
individuo, empresa ou consórcio capaz de satisfazer as exigências hecessárias. Para conceituar
inexigibilidade de licitação, a doutrina brasileira costuma aÍirmd que se trata de uma situação de
inviabilidade de competiçào (rcpetindo o conceito trazido pela Lei de Licitaçôes).

O rol de hiÉteses de inexigibilidade trazido pelo art. 25 da Lei de Licitaçõ€s é meramente
exemplificativo, ou seja, podem €xistir ouÍros casos de inexigibilidade não elencados,
expressamente, pela lei, mas também adÍnitidos por ela.

'DiEito ldmini§r'tilo. ó ed. írv.. atuál Ê ampl SAo Paülo: Smiva,2(x)l p.385
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O Professor Gasparini5, ao tratar do conceito de inexigibilidade de licitação, úrma que:
tnexiSivet é o que f,ão pode ser exigido, assesuràn os dicionarisras Inexisibil;dade, â

s€u 1umo. é a quâlidade do que 
"ão 

pode ser exigido Dess€ modo, a inexigibilidâde dâ
licita(ão é a circunstância de faro encontrada na pessoa que se quer contratâr, ou com
quen s€ quer contratâr. que impede o ceíaÍne, a concoÍência; que impossibilita o
confronto das propostâs para os negocios pretoldrdos por quemi em principiq esti
obrigado a licitar, e permite a conEâhçào drreta, islo e, iem á prévia licitaçâo Assim,
aindâ que â Admin,súa9ào desejÀss€ a ticirâÇào. esrâna sendo i;viávet, ante a.bsolura
ausência de concorÍentes Com efeito, onde nào ha drsputâ ou comperição não há
Iicitâçào É uma paftcularidade da pessoa de qu"- l" qr.. conrÍata, o mé.ito
pÍofissionat, enconrralet,_ por e\empto, no proÍissional de noioria especiatização e no
ânis!â consagrado pelâ cíticâ especializâds.

,-^j^1r*1_:"i Tl1!1 direta.,em 
_que-a 

licitaçâo e dispensável, envolve a situação em que
teorrcamente, e possiver a realização do procedimento licitatório, mas, de acordo com Jusien

lll^"^ 
."lj1l1!19 do-certam-e ..aÍigura-se 

objerivamente inconveniente ao interesse púbtico,,.
uessa lorÍna. a realt/ação ou nào do cename ê uma laculdade do adminisrÍador

."-^.,.:l,r: T llryIses,etencadas 
peto aí._24 da Lei Ít 8.6661993 (vale ressatrar que o rol éta,\aUvo]. destacamos a dispensa nos casos de licitação desena ou fracassad4 de baixo valor doobjeto da lrcrtaçào. compra ou rocação de imóveÍ destinado uo u;;dim;o das finaridadesprectpuas da Aúntntstmção, entre outas.

A licitação serii "dispensada,, quando for, expÍessamente, vedada a sua .ealização, ou seja,

111:i: 
gr. o administrador deseje fazer e teoncamenle seja possivel. alei prorOe. TÍarâ_se danrporese prevrsta no art 17 da Le, de Licitações. que se rifere. basrcamànre, aos casos dealienação de bens pertencentes à AdministÍaçao euUiica.

^"_^ I:rj:l:::"] 
que a disrinçào enrre...disp€nsada,'e..dispensávet,,é defendida aperas po.pâfie .l,t ooumnâ. u'na vez que, para arguns autores, se aata de um mesmo conceito. Nessesenhdo. Justen FilhoT afirma que -nao ha ãlferença real entre dispenJr"i" ãirp.nruOu... 

""guraoele..emambosoSca§osolegisladoraUtorizaacontralaçàodirei;

2.1
n" 9.41yl8

A Lei Federal conceitua
destinado a obter proposla mâis
iicitaçâo são as seguintes:

An 24 É dispenúvet a ticirâÉo

J ld€m, p. 440.

;fffirIro#. ***ro. 3. êd. ÍEy. c !!d. são p'üro: slrâilq 2008 p.4o7

contralaçào drrela como um procedimenlo admintstraltro
vankjosa. sem licitaçào. Sendo que a hipóteses de dispensa de
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I - para obras e serviços de engeúaria de valoÍ âr€ l0% (dez por c€nro) do limite
p.eviío na alineâ "a", do inciso I do aÍtigo anrerior, desde que não se Í€firarn a pâÍcetas
de uma mesma órê ou serviço ou aindÀ pâÍâ obras e serviços dâ mesmâ natureza e no
mesmo local que possam ser reslizadas conjunta e concomitantemente;
II - prru oniros servicos e comprâr de vrlor até loyo ídez ooÍ cento,l do limite
orcvisto ír rlíncr "a". do inciso II do aíieo snte.ior G parr di.nrcõGs. tros casos
orevfutos p€sta Lei. desd. oüe íio se refirrm , percelrs de üm masmo servico.
comoru ou dien cio de mrior vütto oue possâ scí rerlizâdr de umâ só vcz:
t.l

Isto posto, convém Íazer à baila as mudanças operacionalizadas em decorrência do
conteüdo normativo do Decreto n.o 9 412118, que atualizou os valores contidos no artigo 23 da
Lej n." 8.ó66193, e que gerou refl€xos em uma serie de dispositivos que são dependentes dos
valores nele previstos.

^ _O 
plleiro_dlspositivo que sofie modificação em virtude da alteração promovida prelo

Decreto Presidencial e o inciso V, do a.tigo 6., da Lei n.. 8.666/93

A . 6" paru os lins desta Lei, co|sideru_se:
t...1
t, _ Obras, serviços e conpras de grdnde qtho - aErclas djo rvtot estinado
seja $perjor á 25 (yi e e cinco) wzes o linite esíabelecido ru alhea "c,, tu
incilo I /1o út. 2 3 desta Lei.

. Todavia, o.que importa para o caso em comento, é o impacto do referido Decreto, nos
casos de licitâção dúpenúvel, previstos no artigo 24 da Lei n.. 8.666193, no qual, os três incisos
sâo atingidos pela mudança no dispositivo anlecedente (precisamente, os incisàs I, II e XXI).

. A principal mudança, frúo, inclusive, da provocação do Ministerio da Transparência e
da Controladoria Geral da União, é a deconente da licitaçã; dispensável em áão do valor, nos
tennos dos incisos I e Il do artigo 24 da Lei de Licitações, acima transcrito.

^^ .T"F-E,,9"9*avigênciadoDecretog.4t2ll8,apartirdodial8deJulhode20lS,o
aft.23 d^ Lei 8.666/93, passou a vigora com a seguinte redaçào, ra veráls:

Á - 23- Ás tuxloli&rdes de licitaÇão a que se reJeted os itlíiies I a IIt .to @tito
dnkriof sctào cktennnada"t n l nÇào du| \eguintes hnkÍ, tendo en wsta o
tald esti,no.lo da cot rataçtàa:

I - txra obrus e serviÇ. , .le engentaria:
a).na ndl4lktade cokire - até R$ 330_000,00 (trezento\ e t/inta mít rcais);
b) ,ú nalalieúe bnatu dê preÇos - dé RS 3.300.000.00 tt'"s nithões e
ie:entos n rcoÂ); e
c) na moílalída.le concoftência - acind de RS 3.300.000.00 tfts nithtus e
trczefios nil reais) ; e

- paru conpÍlrs e sett)iç ç não incluítas no inciso I:
a) ,n nodãlitude eAgilr- até RS 1Zó.000,00 (ce,,to e letenta e seis nit rc.ris);
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b) na modali.la.le bnada de preÇos - ate M 1.130.000,00 (ün ilhão,
quat@e Íos e tit .t mil reais); e

c) tú notulidade concoftência - acina de R$ 1.130.000.00 (un milhão,
quatrccent.,s e ttttlta dtl rêais)-

Ou seja, a panir de agora, os novos valores para as refeÍidas hiútcses de liÇitação
dispensável são os seguintes:

a) R$ 33.000,00 (trink e tÍês mil ruais). W.t obrus e sentços & etBenhorta;

b) RS 17.600,00 (dezestete nil e seiscenk s redis), 1nru outtos comprus

E ainda o Decreto Legislativo Federal n'6, de 20 de março de 2020 e com a edição da
Medida Provisória n" 961, de 6 de maio de 2020 houve novamenle a mudança do valor:

A . l" Fict n dubÍi:lxlos à aúninisnação ptiblica de kxlos os enks ÍedeÍ.niws,
de |o<1os os Pdeks. órgãos col\í u.bnalme,úe aukinomos:

I - .t dtwn$ de licituçAo de que nabn os incisos I e I do caput do att. 21 da
Lei n"8.ó66, de 2l de jirllb de 1993, até o limite &:

t...1.

b) Iwa dnos seniços e .onlat no wlot .L aíé RS 50.000,00 (cinqueno nil
reais.) e Nru alienÇões, desde qu úo se rclrun a parcelas de ün nesno
seniÇo, compÍa ou aticnaçào.le nahr vuko Erc possa set rcalirula de und sj

Nesse diapasão, tmzendo os fatos acima à luz do caso em comento, o valor estimado para a

Çontmtação no presente caso é de $ 21.650,00 (vinte e um mil seisc€ntos e cinquenta reais ), isto
é, menos de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que, se aplicada a Lei Federal n'8.666/93,
ensejaria a aplicação do an. 24, ll. A hemenêutica aplicada é que o custo que a Administação
despenda para a aqúsição do bem não supere o custo com a máquina burocrática para obtêlo.

A respeito do tema, o tribunal d€ co as da união adota igual entendimento:

RL?RT;SI'NTA<:}|O, AIOS DE DISPLNSÁ II INL-YICIRII]DADE I)I; UC]TAÇÃO,
PttBLICAÇÃo E F(NDÁ ,tt,:NTAÇÃo. Ptto('t;DÉNüA. As aq isiç.i\es caracte r.xrll
pvr diwtsa ou inexigthtlidade de licitaçào, fevisbs nos a s. 21, incisos iii e

seÍ4t tes. e 25, da lei n. 8.6ó6/9 3, Fxtun ser ltruhnentadas en dispensa .le licibçAo,
aliceryaddr ho drt. 21. in.ilos i e ii, da reÍêril1a lei. quanlo os t\tbrcs s. cnquadrarch
os linitet ettabelecklos nesíe disposi.iw (.tcótdão 133ói2006, Pleririo, rclator

nDistro ubiratan agidt, NU 07 08.0ó)-

Dessa forma, Íesta demonstrado que é possivel à administração optar peio procedimeíto de

dispensa de licitação previsto no art. 24, inciso II, da lei n 8.666/93, nos casos em que a

Página 6 de 8
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contraiação do referido s€rviço teúa valores estimado inferiores aos limiúes previstos no citado
dispositivo legal.

2.2 Da atrálise da Minuta do Contrâto

Em relação à minuta do contrato, tem-se o art.55 da f,ei n". 8.666/93, no qual faremos
uÍna oomparação entre os requisitos contidos nos incisos do referido artigo e a Minuta
apresentada pela CPL da Câmara. Senào vejamos:

Art 55. SÃo cláululas ncc$sádas em todo contrslo as que e§tlbeleçâm:

I - o obieto € seu§ €lemeítos csracterísticos;
Il - o regime de execução ou a form-a d. Íomeaimento;
III - o pÍêço e as condiçôes de pagâmento' os critérios, data-base e

peíodicidâde do rcrju§tamento de pre{os, os critério§ de âtuâlizâção
monetária entÍ€ â dâtâ do adimplemento dâs obrigâções e s do efetivo
pâgameíto;
IV - os prszos dê início de etapas de erecução, de conclusão, de entÍcga, dê

observação e de recebim€nto d€fuitivo, coíforme o caso;

v - o crédito pelo qual corrcú â despesa, com a indicâçâo d, clássifcrção
funcional programáticâ e da cltegoriâ econômica:
vl - as gârantrrs of€recidâs prrs âs§eguÍar su, plena erecução, quàndo

exigidas;
vlÍ - os direiaos e ss responsâbilidad6 das prrtB,,s pandidâd€§ c'lbíveis

e os valoies dxs multâsi
Vlll - os cssos dc r€cbâoi
lX - o Íecorhecimênto dos diieito§ dr Àdúini§trsção, €m câso de r€scisão

admiúbtrâtiva prevbta no art 77 desta Lei;
X - âs condiçõe§ de impoÍação' â dats € â taxa de câmbio paro conversão'

qustrdo for o csso IDâo se âpüas ro câsol;
xI _ â vinculaçáo so editrl de licitsçlo ou ao tenío que â dispcnsou oü â

inexigiü, ro convite e à proposts do licitânte vêocedor;

Xlt - a legislâção splicável à execuçio do contÍâto c 
'speci'lmeíte 

rog

cesos omissos:
xIIÍ - a obrig.ção do coDtrst do de ú.oteí' dura e toda a exe'uçilo do

contÍato' em compltibilidade com as obrigaçõB por ele àssumidâs' tod's
as coídiÇões de hâbititaçâo e quâlificâ§âo exigidas íâ licitação'

§ r'(VETADO)
§ l" (vehdo).
§ 2'Nos contraÍos celebrados p€la Admini§trsção hiblica com pêssoâ§

Ésicas ou iurídicas, inclusive aquelâ§ doÚi'iliadÍs no êstr|ng€iÍo' dev€ú
consaar nêce$ariÂmênte cláu§uh que dêclâre compet'nte o foro da sede

ds Admini§traçâo pâr| dirimir qualquer qu$tâo contrstusl' selvo o

dispo§to no § óo do rrt 32 dests t'.i.
§ 3' I...t.

Nesse diapasão, obseÍva-se que a minuta do contrâto disponibilizada nos autos esá de

acordo com os dispositivos da Lei F;deral e Estadual de licitações, e, de acordo com a reserva de
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dotação orçamentá{ia encÍustÍada nos autos, também há consonância com a LOA, LDO, LRF,

LCP e PPA. Acrescenta-se, ainda, que a mesma rêútre os elementos e§seíciais exigidos pelâ

legislação aplicável À espécie.

3. Das Consideracões Finais

I"lá nos autos motivação, Proieto Básico, Justificativa de Preço (planilha com p€squisâ de

merçado e propostas), dotação orçamentária, autorização do Ordenador de Despesas, estando

assim. devidameDte instruidos os autos, a contratação pode ser viabilizada atraves da contralação

direta. na modalidade de dispensa de ticitação, aÍ. 24, lI, Lei Fedeal n" 8.666/93 em razão do

valor envolvido. Não obstante, a refenda conÍalação e üna contratação disper»ável, e não

dispensada, podendo mesmo assim o Gestor optar pela Licitação, se assim enteídeÍ, por estar

dentro de sua s€ara discricioruiria.

DISP(NITIvO

Ante aos fatos expostos e anáüise júdica realizada, enúende-se Dor oDiíar neste Darecer

qg§. a licitação no caso é dispersável (;rt. 24, Il, Lei Federal n" 8.666193). É o oarecer. §aó

Censurq-

EN(ÁMINITAMENTO

Encaminhem-se os autos ao PÍesidente da Câmara Municipal para coúecimento e

deliberação.

São BemaÍdo MA, 12 do agosto de 2020

Qr*'J, an-0#"ffi
oABNA 12.332

Assessor Jurldico da Câmara Municipal de Sáo Bemerdo -MA

ôY-
4trt;il
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