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Âe/. Processo n'. 00ó/2020
Requercnte nos Autosr Câmara Municipal de São Bemardo
lnteressudo'. CPL

Assullto: Contratação Direta. Disp€nsa em
razão do Valor. Dedetização da Câmara
Municipal de São Bemardo - MA.

PARECER JURÍDICO

Paru melhor compreensõo didátrca, este parecer dtvide_se em Relalorio, Antilise
da l)emarulo, Disposit\o e Encaminha ento.

REIÁTÓRIo

O Processo Administrativo desencadeado pelo memorando datado de 02 dejaneiro de
2020, versa sobre o pedido, da Câmara Municipal, para prestaÉo de serviço d€
dedelização, desratização, descüpinizaçâo, desiísetizâçâo, desalojâmento de sves e
úorcegos, higienizrçâo e incileração de nitrhos Das áreas internas e extemas da
Câoara Municipal de Sâo BeÍtrardo.

Instruindo o processo, forarn carreados os seguintes documentos:

l) OÍicio de Soliciraçâo;
2) Projeto Básica;
3) Despacho de Autorizaçâo de encárniúârnento do pleito pelo presidente;
4) EstimaÍiva de Custos, de três erl1presas, e documentaçaojurídica e fiscal da que

âpresentou o mellor valor:
5) Dotâçâo OrÇafi sntáÍiai
6) ParcceÍ da CPL.

Foi estimado para esta contratação o valor de R$ 5.5?6,00 (cinco mil,
quitrheDtos e setentâ e seis Íeais).

Em sua justificativa técnica, o Secretáno da Câmara Munrcipal faz_se
neçessária, visto que há a necessidade de combater, erradicar e prevenir a pioliferação
vários tipos de insetos e animais nocivos à saúde, como é o caso áo transmis'sor do vírus
da Dengue, tendo em vista que a Administ.açâo pública tem o interesse na pãservação
e integridade da saúde dos servidores públicos, alunos e usuários da administraçào.

Por conseguinte, estes autos forün enviados para esta Assessoria Jurídica para
que fosse emitido paÍecer.

E o breve relato. Pâssamos a opinar.
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l. Deíinicão de l,icitação

A licitação nada mais é do que um procedimento administrativo que visa á
aquisição ou alienação de b€ns ou contratação de serviços, voltado para a celebÍação de
um contrato administrativo, que se destifla a selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administração Pública, entre aquelas apresentadas pelos licitantes. Destaque-se, que
dependendo da situação, a proposta mais vantâjosa pode não ser, necessariamente, a que
apresenta o menor preço. Assim, o objetivo do procedimento em tela também e buscar
qualidade no objeto da licitação, assim como o beneffoio eoonômioo. PaÍa Holy Lop€s
Meirellesr, licitação nada mais é do que:

[...] o procedimento adrninistrativo mediante o qual a

Administração Pública seleciona a prcposla mais vântajosa p@ra

o contrato de seu interesse. Como procedimento, desenvolve-se
através de uÍna sucessão ordenada de aios vinculantes paÍa a
Administraçâo e para os licitantes, o que propicia igual
oportunidade a todos os inleressados e atua como fator de
eficiência e moralidade nos negóaios administrativos.

Tema baslante controverso é a natur€za jurídica da licitaçâo, para pane da
doutrina, tmta-se apenas de um procedimento administrativo, para outros, a licilâçâo é

um processo administrativo. Sendo o processo uma espécie do gêneÍo proc€dimento, a
própria Lei de Licitações (n" 8.666/1993), no caput do seu art. 38, faz a distinção e

esclarece que a licitação, que e formada por um conjunto de etapas, tem sim natureza de
processo administÍativo. Sobre a matéria, Odete Medaual se manifesta afirmando que:

[...] a licitaçâo é um prccesso administrativo porque, além da
sucessão de atos e fases, há sujeitos diversos, os licitantes,
interessados no processo, que dele paÍicipam, p€Íante a
Admiúistração, todos, inclusive esta, tendo direitos, deveres,
ônus, sujeições.

A lei que define as normas gemis para licitações e contÍírtos na Administração
Pública é a Lei n'8.66611993. A CaÍtaMagn4 em seu art. 22, inciso XXVII, determina
que a competência para legislar sobre licitação e çortratos é privativa da União, mas
Estados e Municípios podem legislar sobre noÍÍnas especificas que envolvam a matéria.
Sobre o assunto, a Professora Odete Medauaf ensina que:

IDireilo admDistftllro brrsilcirc.2li cd Atur. EuÍico Azredo e1al São Pdlo: MÀlhcic. 2«r3 p 2«
l Direilo adminrslrdivo modcmo 8 ed Sào Paulo Rerisla dc TribunÂis.2004. p 214
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[...] a competência da União para fixar normas gerais de

licitação e contrato possibilita que Estados, Municipios e

Distrilo Federal legislem sobÍe normas específicas, para seus

respectivos âmbitos de atuaÉo. O pÍoblema está na separaçâo
precrsa entÍe normas gerais e normas específicas. De regra,
Estados e Municípios ou editam leis sem dispositivos que
contrariem a lei da União, ou não editam lei especifica e pautam
suas licitações por aquela.

' De acordo com o art. 3" da Lei n' 8.666/1993, o procedimento licitatório e

norteado por uma série de principios que devem, obrigatoriamente, ser observados,
sendo elesi isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade,
probidade administrativa, vinculaçâo ao instrumento convocatório e julgamento
objetivo das propostas. A doutrina tíaz ainda ouhos principios que devem conduzir a
licitação, entÍe eles, destacamos o do sigilo dâs propostas e o da adjudicação
compulsória.

2. Contrrtâcâo Direta

A regra geral que prevalece para a Administração Pública no Brasil é a

obrigatoriedade da realização de procedimento licitatório nas contratações que

envolvam obms, serviços, compras e alienações. Essa é a norma contida no an. 37,
irciso XXI, da Constituição FedeEl.

No entanto, em determinados casos, é admissivel (desde que haja expressa
prôvisão legal) a contratâção direta. Assim, a licitação pode ser dispensável; em outras

situações, é possível não haver como exigi-la e há ainda hiÉteses em que é proibida a

sua realização.

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

A procura da melhor proposta para certo negócio é

procedimento utilizado por todas as pessoas. Essa busca é, para

umas, facultativa, e para outras, obrigatória. Para as p€ssoas

paniculares é facultativa. Para, por exemplo, as públicâs (União,
Estado-Membro, Distrito Federal, Municipio, autarquia) e

governamentais (empresa pública, sociedade de economia mista,

fundação), é, quase sempre, obrigatória, já que essas çntidades
algumas vezes estão dispensada§ de licitar e em oúÍas tantas a
licitação é paÍa elas inoxigivel ou mesmo vedada. A seleção da

4 Direito Ílminislratiyo. 6. ed. Í§! -âtuat. e ampl Sào Paulo: Sarai'r4,2001. p.3E5
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melhor propostâ, feita segundo critérios objetivos previamente
estabelecidos, ocone entre as apres€ntadas por interessados que
pretendem contrataÍ com a entidade obrigada a licitar e que

atenderem ao seu chamamento, promovido medianto
instÍumento convocatório disciplinador de todo o procedimento,
denominado, por alguns, lei inlema da licitação e do contrato.

Preliminarmente, deve-se fazer a distinção entre licitação inexigível, dispensada e

dispensável. Na primeira hiútese, não há como se realizar a licitação por não haver
possibilidad€ de competição, ou seja, mesmo que houvesse intenção por parie da

Administraçâo Pública de se realizar o cename, este não seria faticarnente possivel por
não existir mais de um individuo, empresa ou consórcio capaz de satisfazer as

exigências necessárias. Para conceituar inexigibilidade de licitação, â doutrina brasileira
costuma afirmar que se trata de uma situâção de inviabilidade de competiçâo (repetindo
o conceito trazido pela Lei de Licitações).

O rol de hipóteses de inexigibilidade trazido pelo an. 25 da Lei de Licitações e
meramente exemplificativo, ou seja, podem existir outros casos de inexigibilidade não

elencados, expressamente, pelâ lei, mas tambem admitidos por ela.

O Professor Gasparini5, ao tratar do conceito de inexigibilidade de licitação,
afirma que:

Inexigivel é o que não pode ser exigido, asseguam os

dicionaristas. Inexigibilidade, a seu tumo, e a qualidade do que

não pode ser exigido. Desse modo, a inexigibilidade da Iicitação
é a circunstância de fato encontradâ na pessoa que se quer

contÍatar, ou com quem sc quer contÍatar, que impede o ceÍtame,
a concorrência; que impossibilita o confionto dâs propostas para

os negócios preteúdidos por quem, em principio, está obrigado a

licitar, e permite a contratação direta, isto é, sem a previa
licitação. Assim, ainda que a Administração desejasse a

licitâçâo, estaria sendo inviável, ante a absoluta ausência de

concoíentes. Com efeito, onde não há disputa ou competição
úo há licitação. É uma particularidade da pessoa de quem se

quer contratar o mérito profissional, encontrável, por exemplo,
no profissional de notória especialização e no anista consagrado
pela crítica esp€cializada.

Já a contratação diretâb em que â licitação é dispensável, envolve a situação em
quc teoricamente é possível a realização do pÍocedimento licitatório, mas, de acordo

com Justeí Filho6, a realização do certame "aÍigura-se objetivamente inconveniente ao

'ldcm, p 440.
ó Cuso de direito ôdmirusEaüvo. 3. ed. Íry. c atual. São Pôulo: SãÍúy4 200E. p. 407
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interesse público". Dessa forma, a realização ou não do certame é uma faculdade do
administrador.

Entre as hiÉteses elencadas pelo art. 24 da Lei n" 8-666/1993 (vale ressaltar que

o rol e taxativo), destacamos a dispensa nos casos de licitação deserta ou fiacassada, de

baixo valor do objeto da licitação, compra ou locação de imóvel destinado ao
atendimento das finalidades precipuas da AdministraÉo, entre outras.

A licitação será "dispensada" quando for, expressamente, vedada a sua realização,

ou seja, mesmo que o administrador deseje fazer e teoricaÍnente seja possível, a lei
proibe. Trata-se da hipótese prevista no atÍ. l7 d^ Lei de Licitaçôes, que se refere,

basicamente, aos casos de alienação de bens pertencentes à Administração Pública.

Ressalte-se, que a distinÉo entre "dispensada" e "dispenúvel" é defendida
apenas poÍ parte da doutrina, uma vez que, para alguns autores, se trata de um mesmo
conceito. Nesse sentido, Justen FilhoT afirma qu€ "nào hà dtferença real entre
dispensável e dispensada", segundo ele, "em arnbos os casos o legislador autoriza a

contrataÉo direta".

2-l Ds l,esislacâo Ànlicárêl à EsDecie - Da lÁi Federal o' 8.666/9.1

A Lei Federal conÇeitua contratação dirçta como um pÍocedimento administralivo
destinado a obter proposta mais vantajosa, sem licitação. Sendo que a hipóteses de

dispensâ de licitação sào as seguintes:

Art. 24. E dispensável a licitação:
I - para obras e seÍviços de engenharia de valoÍ até l0olo (dez por

cento) do limite pÍevisto na alinea "a", do inciso I do artigo
anterior, desdc que não se rcfiram a parceJas de uma mesmâ

obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma

natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e

concomitantemente:
lI - para outros servicos e compras de valor rté loyo (dez
por cento) do limite previsto na âlínea Íâ". do ilciso ll do
artigo anterior e Dara alienrcões. tro§ casos Dr€Yi§tos nestr
l,ei- desde oue niio se reÍiram â Darcelas de um mesmo

servico. comDía ou âlielaçâo de mâior vulto oue Do§sa ser
realizads de uma só vez:

tl
Art. 23- As modalidades de licitação a que se refercm os incisos

I a III do artigo anterioÍ serão determinadas em função dos

7 ldcrn. p 399.
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seguintes limites, tendo em vista o valoÍ estimado da
contratação:
I - para obras e serviços de engenharia:
a) Çonvitq - até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais);
b) tomadâ de preços - até RS 1.500.000,00 (um milMo e
quiúentos mil reais);
c) conconência: acima de RS 1.500.000,00 (um milhâo e
quiúentos mil reais);
ll - para compras e serviços não Íeferidos no inciso anterior.
â) convite - ,té R$ 80.(mO.0O (oitenta mil reais);
b) tomada de preços - até RS 650.000,00 (serscentos e crnqüenta
mil reais);
c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e

cinqüenta mil reais).

Vafores acima atualüados pelo Decreto Federal n" 9.41212018, o valoí
correspondente à dispensa em raáo do valor foi atualizado pffa R$ 17.600,00
(dezessete mil e seiscentos reais).

Nesse diapasão, o valor estimado para a contratagão no presente caso é mçnor do
que o valor alhures, o que, se aplicada a Lei Federal n'8.666/93, ensejaria a aplicação
do art. 24, tl. A heÍmenêutica aplicada é que o custo que a Administração despenda para

a aquisiçâo do bem não supere o custo com a máquina burocrática para obtêJo.

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

REPRESENTAÇÃO, ATOS DE DISPENSA E
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PUBLICAÇÀO E
FUNDAMENTAÇÀO PROCEDÉNCIA, A s aquisiçõ€s
caraclerizadas por dispensa ou inexigibilidade de licitação,
previstas nos aÍs.24, incisos iii e seguintes, e 25, da lei n.

8.666/93, podem ser fundamentadas em dispensa de licitação,
alicerçadas no aí,. 24, incisos i e ii, da referida lei, quando os
valores se enquadrarem nos limites estâbelecidos neste
dispositivo (acórdão 1336/2006, Plenário, relator ministlo
ubiÍaran aguiar, DOU 07/08/06).

Dessa forma, resta demonstmdo que é possivel à administração opar pelo
procedimento de dispeÍrsa de licita{ão previsto no an. 24, inciso ll, da lei n. 8.66ó193,

nos casos em que a contralação do Íeferido serviço teúa valores estimado inferiores aos

limites previstos no citado dispositivo legal.
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2.2 Da snálise da Minuta do Contrato

Em relação à minuta do contato, tem-se o art. 55 dâ L€i n'. 8.666/93, no qual
faremos uma compa.ação entre os requisiios contidos nos incisos do referido aÍigo e a
Minuta apresentada pela CPL da Câmara. Senão vejamos:

Art. 55. São cláusulas trecessárias em todo contrato as que
estabeleçam:

I - o objeto e seus elementos carrcterísticos;
II - o regime de execução ou a fo.ma de fornecimento;
III - o preço e as condições de pagâmento, os critérios, data-
base e periodicidâde do reajustamento de preços, os
critérios de atualizâção úoíetária etrtre â data do
âdimplemeÍto das obrigações e a do efetivo pagame[to;
fV - os prazos de itrício de etâpas de execuçâo, de conclusâo,
de entrega, de observaçâo e de recebimeato definitivo,
conforme o caso:
V - o crédito pelo qual correrá â despesa, com â indicaçlo
da classificação futrcionàl progrsmática e da categoria
econômica;
Vl - as garantias oferêcidas parâ âssegurar sua plena
execução, qurndo exigidas;
VII - os direitos e as responsabilidades das paí€s, as
peoalidâdes cabíveis e os valores dâs multas;
VIII - os casos de rescisâo;
lX - o reconhecimetrto dos direitos dâ Administração, em
caso de rescisâo adminbtrativâ prevista no art.77 dests
Iai:
X - ss condições de importaçâo, a datâ e a taxa de câmbio
para conversão, qualdo for o caso Jnão se aplica ao cssol;
XI - a vinculâçâo ao editâl de licitâção ou ao terúo que a
dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitanle
vencdor;
XII - a legislação âplicável à execução do contrato e
especialmente aos casos omissosi
XIII - a obrigâção do cortratâdo de mâ[ter, durante toda.
execuçáo do contrâto, em compatibilidâde com as
obrigações por ele âssumidas, todâs as condiçôes de
habilitação e qualificação eÍigidas ía licitação.
§ 1" (!.ETADO)
§ 1" (Vetado).

§ 2' Nos coÍtratos celetrâdos pel. Administrâção Púbtica
codr pesoâs físicas ou ju.ídicas, inclusive aquelas
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domicilirdas tro estraDgeiro, deverá con§tlr
nec€ssariametrte cláusula que declare competente o foro da
sede da Àdministraçâo para dirimir qualquer qu€§tâo

cotrtratual, §alvo o disposto no § 6o do art. 32 desta Lei.
§ 3' I...1.

Nesse diapasão, observa-se que a minuta do contato disponibilüada nos autos

eslá de acordo com os dispositivos da Lei Federal e Estadual de licitaçôes, e, de acordo

com a reserva de dotação orçamenúria encrustrada nos autos, tambem há consonâncra

com a LOA, LDO, LRF, LCP e PPA. Acrescenta-se, ainda, que a mesma reútre os

elemenlos e§senciais exigidos pels legislaçâo aplicável à espécie.

3. Das Copsiderâcões Fioais

Há nos autos motivação, Projeto Básico, Justificativa de Preço (planilha com

pesquisa de mercado e propostas), dotaçâo orçamentária, autorização do Ordenador de

Despesas, eslando assim, devidamente instruídos os autos, a contatação Pode ser

viabilizada através da contatação direta, na modalidade de dispensa de licitação, art. 24,

II, Lei Federal n" 8.666/93 em raáo do valor envolvido. Não obstante, a referida
coohatação é uma contratação dispensável, e nâo dispensada, podendo mesmo assim o

Gestor optar pela Licitação, se assim entender, por estar denbo de sua seara

discricionána.

DBPqSITIyo

AntÇ aos latos expostos e análise ju dica rçalizada, eptende-se Dor oDinar ne,ste

pqpçq4qq a licitação no caso e dispeniável (art. 24, II, Lei Federal n" 8.666/93). É o
parecer. Sub Censura

ENa4MI NITÁI{ENTO

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

deliberação.

São Bemardo N4-{, 05 de março dc 2020.

^^
Qrnad" s.n W

Ricdrdo Jefrercon Muntz Belo
oaBNÀ 12.332

Assessor Juidico da Cámara Munhipal de Sào Bemerdo -MA


