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l{el: Proc€sso n"- 015/2020
Rquercnte nos Áutos: CâmaÍa Municipal de São Bemardo
Interessado: CPL

Assunto: Contrâtaçâo Dircta. Dispensa em
raáo do Valor. Serviços de pintum exlerna,
impermeabilização e reforma do
estacionamento tla Câmara MüDicipâl de
Sâo Bemardo - MA.

PARECER JURÍDICO N' OI5/2020

Para melhor compreensão didáríca, este purccer div )e-se em Relutório, Análise
da Demanda, Ditpositívo e Encaminhamento.

LL tÁIoNo

O Processo Adminishativo desurcadeado pelo memorando <latado de 0l de outubro de

2020, versa sobre o pedido de realização de serviços de pintura extema,

impeÍmeâbilizaçâo e Íeforma do estacionamento da Câman Muricipal de São Bemârdo

-MA.

InstÍuindo o pÍocesso, foram carreados os seguinlls documentos:

Memomndo de Solicilação;
Planilha orçamentária, memorial descritivo e especificaçôes tecnicas
preliminares, elahoràdos pelo eryFnhcim ciül que pÍesta serviçG à CámaÍã;
Dospacho de Àutorizaçâo de encaminhamento do pleito p.lo Presidente;
Dolâção Orçânentária;
PâIe.er da CPL indicando a possibilidade legal de contratâção diÍeta por
dispensâ de licitâção:

6) Àutoízação d€ e&amiÍhamenio para Í.alização de pesquisa de preço;
?) Pesquisa de Preço.

Foram colhidos os seguintes orçamentos para evenhurl contrataçâo:

I - Empresâ CONSTRUTORÂ ATHENA LTDA, CNPJ/MF .o
05.741.21910001-65, no valoÍ de R§ 54.ó61,88 (cinquenta e quano mil, seiscentos e

sessenta e um reais e oitenta e oito centavos);

2 EmpÍesa MAXIMO CONSTRUÇÔES PROJETOS E TNCORPORAÇÀO
EIRELI EPP, CNPJ/MF Í\' 22.791.0701000148, no valor de R$ 53.975,05 (cinqu€nta
e três mil, Dovecentos e setenta e cinco reais e cinco cmtavos);

1)
2)

3)
4)
5)
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3 - Empresa MPA ENGENIIARIÂ EIRELI, CNPJ^4F n' 051a8.560/0001-01.
no rBlor de RS 55.359,69 (cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e
sessenta e nove centavos).

Em sua justiÍicativa, o Secretáío dâ Câmara Mmicipal indica que os sewiços
de pintura extema, impermeabilizaçâo e reforma do estâcionâmento da Cámara
Municipal de São Bemardo - MA, são necesúrios para que haja boa manutmção do
patrimôúio público, otimizâÉo e orgânizáÉo do espâço destinâdo âo estâcionamento
do pÍedio da Câmarâ Municipal.

Por consegünte, estes âutos fomm enviados pârô esta Assêssoriâ Juridicâ pâra
que fossê emitido pâÍecer.

É o breve relato. Pessamos a opi[rr.

Á NliL T S,j D,4 D E,í À N I,A

l. &lsiçêe-Ce!!§igsls

A licitaçào nada mais é do que um procedimento administrativo que visa à
aquisição ou alienação de bens ou coÍtratação de serviços. voltâdo para a celebraçào de
um contrato admiDistrativo, que se destina a selecionâi â pÍoposta mais vantajosa para a

ÁdmiÍlistraçâo Pública, entre aquelâs aprcsentadas pelos licita.tes. Destaque-se, que

dependendo da situâção, a proposta mais vantajosa pode não ser, necesssriamente, a quê
âpreseDtâ o menor prcço. Assim, o objetivo do pÍocêdimenlo em têlâ também é büsc6r
qualidade no objeto da licitâçào. essim como o beneficio econômico- Para Hely lopes
Meirelles', licilâção nada mais é do que'

[...] o procedimento administràtivo mediante o quâl a

AdministÍação Pública seleciona a proposta mâis vânlâjosâ psrâ

o contBto de s€u iÍrteresse. Como procedimeúto, deseovolve-se
âtrâvés de umâ sucessão ordenadâ de atos vinculantes paIa a
Administmçâo e paÍa os licitantes, o que propicia igual
oportunidade a todos os interessados e atua como falo. de

eficiência e moralidade nos negócios administrativos.

Tema bastante controverso é a Dôturczâ juridica da liciração, para pafle da
douuiDa, Íata-se apenas de um procedimento administrativo. paÍa outros, a licitâção é

um pIocesso administrativo. Sendo o processo uma especie do gênero procedimento, a
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própria l,ei de Licitâçôes (n" 8.ffi11993), no caput do seu art. 38, fâz â distinçâo e
esclârece que a licitação, que é foÍÍnadâ por um conjuDtode etâpâs. tem sim narueza de
processo âdmrnrstrativo. Sobre a matdâ. Odere Medauâr'se mânifestâ afirmando que:

[,..] a licitâção é um pmcesso administrativo porque. além da
sucessâo de atos e fases, M sujeitos diversos, os licitaDtes,
inteÍessados no pI( cesso, que dele parscipam, perante a
Áúninistraçâo, todos. inclusive esta, tendo direitos, devercs,
ôous, sujeiçôes.

A Iei que define as úormâs gemis para licitações e cont.atos na Administação
Pública é a l,ei n'8.666/1993. A Cartâ Magna, em seu art. 22. inciso )O(VII, determiDa
que a competência paÍâ legislâr sobre licitaçâo e coüt!âtos é privaíva da União, mas
Estados e Municipios podem legislar sobÍe normâs esp@ificas que envolvam a maéria.
Sobre o âstunto, â Professora Odete Medauarr ensinô que:

[...] a compeÉncia da Uniâo para fixar normas gerais de
licitâção e conrato possibilita que Estados, Municípios e
Distrito Federal legislem sobre norrnas especificâs, psra seus
respectivos âmbitos de atuação- O problema esti nâ separação
precisa enüe noÍÍna§ gemis e noÍÍnâs especilicas. De ÍegÉ,
Esrádos e MuDicipios ou editam leis sem dispositivos que
contraÍiem â lei dâ União, ou úo editam lei especifica e paütam
suas licitações por aquela-

De acondo mm o aÍ. l'dá tei n' 8.666/1993, o procedimento licitâfório é
norteâdo por úna série de principios que devem, obrigatoriameüte, ser observâdos,
seDdo eles: isonomia, legalidade, impessoalidade, monlidade. igualdade, publicidade,
probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocató o e julgamento
objetiyo dás propostâs. A doutrina tãz ainda outros principios que devem coDduzir a
licitação, enre eles, deíâcaJnos o do sigilo dâs proposâs e o da âdjudicâção
compulsória,

2. Cootratâcno Diretâ

A regm geÍal que pÍevalece
obrigatoÍiedâde da reâlização de

pâra a Administração Pública no Brasil é a
procdimeüto licitatório nas contrataÉ€§ que
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envolvam obÍâs, serviços, compÍas e alienações. Essa é a norma contida rc aÍ. 37.
inciso XXI, dâ Constituição FedeÉI.

No enta[to, eÍn determinados câsos, é admissivel (desde que hâja exEersa
previsão legal) a conrrataçâo direta. Assim, a licirsção podê ser dispersável; em outras
situações, é possivel nâo haver como exigi-la e há âiída hipótÊses em que é proibid. â
sua realizaçâo.

O Íeoomado Diógenes Gasparinia, ao tratar da obrigâtoriedade da licitação, ÀfirÍDa
que:

A procura dá melhor proposta para ceno negócio é
procedimento utilizâdo por todas as pessoâs. Essa busca é, para
u-rnas, facultativa, e para outras, obrigatória. Para âs pessoas
particulares é facultativa. Para. por exemplo, as públicas (Uoião,
Estado-Membro, Distrito Federal, Municipio, autarquia) e
govemamentais (empresa pública. sociedade de eaonomia misla,
fundaçâo), é, quase sempre, obriptoria, já gue essas entidades
algumâs vezes estâo dispensadas de licitar e em outrâs tantas a
licilêção é pam êlas inexigivel ou mesmo vedads. À seleção da
melhtr proposta. feita segundo oiterios objetivos preüarneÍlte
estabelecidos, ocorre eítre as apresentadas por intcressados que
preEndem contrat& com a entidade obrigada a liciUr e que
atenderem ao seu chamaÍhento, promovido mediame
imaumento convocatório disciplinador de todo o procdimento,
denomioado, por âlguns, lei intema dâ licitaçâo e do contrâto.

heliminarmente. deve-se fàzer a distinção entre licitâção inexigivel, dispensada e
dispensável. Na primeiÍa hipótese, não há como se reâlizáÍ â licitsção por não haveÍ
possibilidade de competição, ou seja, mesmo que houvesse intençâo por paÍte da
Administração Públicâ de se realizar o certame, este não seria fâticamente possível por
Ílão existir mais de um indiüduo, empresa ou consórcio capaz de satisfazer es
exigências necessárias. Púa conceituar inexigitilidade de licitâção. a dourriDâ hasileiia
costuÍra afmnar que se trata de uma situaçâo de inviabilidade de competição (re?etindo
o concêito trazido pêlâ téi de Licitaçôes).

O rol de hipóteses de inexigibilidade trazido pelo an- 25 da t€i de Licitações é

mêÍâmenê exemplificativo, ou seja, podem existlr outros casos de inexigibilidâde não
eleDcados, expressâmdte, pela lei, mâs tâmbêÍn admitidos por ela-

O hofessor Gasparini5, ao tratâr do conceii,o de inexigibilidade de licitação,
afirmâ que:
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Inexigivel é o que não pode ser exigido, asseguÍÍun os
dicionarÀtas. Inexigibilidade, a seu tumo, é a qualidade do que
Dâo pode seÍ exigido. Desse modo, a inexigibilidade da licitaçào
é a circuastância de fato encontmda na pessoa que se queÍ
cotrtralâr, ou com quem se quer contrâtâr, que impede o certame,
a concorrência; que impossibilita o confronto das propostas para
os negócios pretendidos por quem, em priDcipio, está obrigâdo â
licitar. e permite a contràtaçâo diretâ, isto é, sem a prévia
licitaçâo. Assim, ainda que a AdministàÇão desejasse a
licitaçâo, estariâ sendo inüável, ânte a âbsolutâ ausência de
concofientes. Com efeito, onde não hii disputá ou competiçâo
não há licitâção. É uma panicularidade da pessoa de quem se
quer contratar o mérito profissional, encontfiível, por exemplo,
no profissional de notóÍia especializaçâo e no artista coÍtsâgrado
pela cíticâ especializada.

Já a conÍataçâo dileta, êm que a licitação é dispensável, envolve a situâção em
que t€oricamenle é possivel a r€alizâçào do procedimento licitatorio, ma§, de acoÍdo
com Juslen Filho^, a reahzação do certârhe "afigurâ-se objetivamente íEonveniente ao
interesse público". Dessa forma, a realização ou úo do ceÍtame é uma faculdade do
âdmini strâdor

Entre as hipóteses elencadâs pelo art 24 da l-ei n' 8.666/ 1993 (vale Íessâltar que
o rol é tâxativo), destacamos a dispeDsa nos casos de licitação desertâ ou fiacâssâdâ, de
bâixo lú do objeto da licitação, compÍa ou locação de imóvel desrinado ao
atendimento das finalidades precípuas da Administração, êntre outms.

A licitaçâo será "dispensada" quândo for, êxpÍessamente, vedâda a sua rêalizâção,
ou seja, mesmo que o adminisdor deseje fazer e teoricamente seja possivel, a lel
pÍoibe. TrÀta-se dâ hipótese prevista no an. l7 da I,ei de Licitações, que se refere,
basicamente, âos câsos de âlienaçâo de bens perteDcentes à AdministrâÉo Pública.

Ressâlte-se, que a distinçâo eDtre "dispensada" e "dispeúúvel" é defeÀdidâ
apenas por parte da doutiDa, uma vez que, para alguns autoÍes. se trata de um mesmo
conceito. Nesse serúido, JusteÍ Filho' a6rma que "não há diferença real erme
dispeÍtúvel e dispeúsâda", segundo ele, "em ambos os câsos o legislador âutoriza â
conÍatâção direta".

2.1 Dâ Lceishcio Aolicável à Esoêcie Da Lei Federrl í't.66óD3 e Lai Federd
@2!2S
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A Lei Federal co[ceituâ coütratação diretâ como um procedimeDto admiüisüativo
destinado a obteÍ proposta mais vantajosa, sem licitaçâo. Sendo que a hipoteses de
dispensâ de licitaçeo são as seguintes:

Aí.24. É dispenúvel a licitâção:
I - pâra obras e serviços de «rgmlaria de valor até loplo (dez por
certo) do limile previsto na alinea "a", do inciso I do artigo
anterior, desde que nâo se refiraÍn a parcelas de uma mesma
obra ou serviço ou âiÍlda para obras e serviços da mesma
iátúeza e no mesmo local que possam ser rcalizâdâs conjEta e

concomrtantemenle'
II - oara outros seicos e comores de valor eé l07o ídez
por cctrto) do limitê úreülto na ,líúêa 'râÍ. do incilo II do
artieo atrterioÍ e oaÍâ aüeÍâcões. nos cilos oreviltos resta
Lei d€sde oue não s€ Íefiram â piÍcel,as de uúr mesmo
servico. comDrt ou elietrlcâo d€ mâioí vulto oue oossa seÍ
realizada de uma ú vez:
t...1

An. 23- As modalidades de licitação a que se referem os incisos
I a III do artigo anterior serão determiMdas em fimçâo dos
seguintes limites, terdo ern vista o valor estimado da
contÍataçâo:
I - pora obras e serviços de engenharia:
a) convite - até R§ 150.000,00 (ceÍto e cinqüeDra mil reais);
b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhâo e
quinheÍtos mil reais);
c) concorê ia: acima de RS I .500.000,00 (um milhão e
quinhentos milreais);
II - pâra compras e serviços nâo referidos no inciso anterior:

@;
b) tomâda de preços - até RS ó50.000,00 (seiscentos e cinqüenta
mil reais);
c) concon'mcia - acima de R$ 650.000,m (s€iscentos e
cinqüenu mil reais).

Vâlores âcima âtuâlizâdos pêlo Decreto Federal no 9.41212018, o valor
coÍespondente à dispensa em razão do valor foi âtualizado para R$ 17.600,00
(dezessete mil e seiscentos reais).

Com a Pandemia decorrêntê dâ COVID 19, esse limite foi aumeütado por meio dâ
Medida Proíúria n" 961, de 6 de maio de 2020, posterioÍmente convefti<la na Lei n'.
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14.065/2020, quô estabelece a dispensa de licitaçâo pâÍa obÉs e serviços de engenhâriâ
até o limite de RS 100.000,00 (cem mil Íêâis), à veráis:

ArL t' À.d@iniltEçio públlo dor.tr..! f.dcrrtivo., de aod6 or
PodF6. ó.ai6 @Naiau.iotrllD.rt ruaômrno. ficr.oaorizd.

I - di3pcDsr r licitâÉo de que tnt n 6 !!qiqlÀ9.!&sEgl!s
tr{ 24 d. L.i n'E.666. de 2l dc iüphode !99J..4êo liDit. d.:

i) RS rm.0ú{,0o (em mil 6ir), p!r. ohn3 € sriço. dr
úgenàúi., dê.de qüe Dto * refinm . pÚelú d
obrt ou $rviço, ou prrr obrs e $niç6 d. ,r8n. mttr.ã e @
nclho lo.rl que pot3rE ser re.liadc mju r e

2.2 Dx Ànálise da Minuta do Coptrrto

Em relação à minuta do contrato, tem-se o art 55 dâ Lei Í'. 8.6ó6193, Ílo quâl
faremos urna comparação entre os rêquisitos coDtidos nos incisos do referido artigo e a
Minuta apÍesentada pelâ CPL da CâmaÍa. SeDão vejamos:

Art. 55. Sío cláusulas íêcesúíiás em todo contrâto rs que
est beleçam:

l - o obreto e seus elemetrtos cârâcteristicosi
II - o regime de execuçio ou r Íorm.i de fomeaiÍreoto;
III - o preço e.s coadições de pagrm€Àto, oê critérioü d.t -
bâse e periodicidade do reajustâmento de preços, os
cÍitérios de atualização moneúriâ entÍe a datâ do
edimplemento dâs obriSâçõcs e r do efedvo pagameítoj
IV - os prazos de inicio de etapas de er(€cuçiio, de conclusão,
dê eíhega, dê observrção e de recebimerto dêfinitivo,
coafotme o cgsoi
V - o cr&ito pelo qual correíá a dêspesâ, com â iúdicrçno
da classilicação funciotrâl píogÍâúáticr ê dâ categoria
ecoaôrnica;
VI - âs garrítiâs oferecidrs ptrra ass€úrxr su, plent
execução, quando exigidasi
VII - os di.eitos e as respoísâbilidlde3 das pârtes, a!
p€úrlidades cabiveis e os valores das multas;
VIII - os cssm de rescisão:
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D( - o Íêconhecirneúto dos direitos d, AdministÍrçáo, cú
câ3o de rescislo âdministrâtiv! previltr Ío arí 77 desti
I,êi!
X - as condiçõB de i portsção, r dâtr e, t xr de câmbio
pars cotrveraão, qurndo for o câ§o [nio se apüca eo clsol;
Xl - a ünculeçío ro editsl d€ licitâção ou ao t€rEo que r
dispensou ou a inerigiu, ao convite € à propGtâ do licit íte
veúcedoíi
Xll - a legislxção âplicável à exocução do contrato e
€sPe(iâlmetrte ros cssos omisosi
XIll - r obrigrção do contÍ.t do de minter, durrnte toda a
execução do contírto! em comprtibilidad€ com .s
obÍigrções poÍ ele â!3umidrs, todrs as cotrd4ôês dê
habilitâçío e quüIicrÉo erigidas na licitação.

§ l. (VETADO)
s l. (Ver.do).
§ 2' l{os cootÍatos celebÍrdos peh AdmiriltÍrÉo Ptiblicâ
com pessoâs fisicas ou jurídicrs, inclusive aquahs
domicilirdâs tro estrstrgeirq deverá constlr
Dece§§aÍiueíte clí[§ula que dechr€ comp€tent4 o Íoro dr
.edê d. Àdmini3trsção para dirimir qurlquet qu6tio
aontnturl, rrlvo o dfuposto tro § 60 do rrt. 32 daáta LeL

§ 3" I...1.

Nesse diapasão, obseÍva-se que a minutâ do contÍato disponibilizâdâ nos autos

estiá de acoÍdo çom os dispositivos da l,ei Federal e Estadual de licitâções, e, de acoÍdo

coÍn a Íeserva de dotação oÍçâmenÉda nos autos, também M consonância com â LOA,
LDO, LRF. LCP e PPA. Acrescenta-se, ainda, que a mesma Íoúne o§ elemento§

essencieis erigidos pela legfuhção rplicável à êspécie.

3. Dls CoNideÍacões Fiíris

Há Dos autos motivaçâo. Planilha orçamenúria, memorial descritivo e

especiÍlcâçôes tecalicrs preliminâÍes, Jusúficativa de Preço, dotação orçamentári4

autorização do Ordenador de Despesâs, 6tândo as§im, devidamente instruidos os aütos,

a contrâtação pode ser viabilizadâ atmvés da conEatâção diretâ, na modalidâde de

dispensa de licitaçào, aÍl.24,I.1'ei Federal n'8.666/93, c/c Art. l', I, "a", da Lei n'
14.0ó5/2020. em razão do valor envolvido-

Não obstante, a referida conhataçâo é uma coníatação dispensável, e não

dispensada, podendo mesmo assim o GestoÍ optar pelâ Licitação. se âssim eDtender, por

estar dentro de sua seam discricioúria.
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Ante âos fato6 expostos e aÍálise juridica realizz/,a, eotende_se Dor oDinff neste

plIçlgrggg. a licitâção no caso é dispensável (ârt. 24, I, l-ei Federâl n" 8-666193 clc Aí.
1', t, "a", da t€i n" 14.06512020}p9p1-1,1fo!1Ç9414

ENCÁMINTU EL'ro

EÍEaminhem-se os autos âo hesidente da Câmârâ Municipâl para múecimento e

delibemção.

São Bemardo - MA, 2l de novembro de 2020'

A -.- .---, o@
Ricaído Jsfr€,son Nuniz BQlo

oaBlilÀ 12.332
As§f,ssoÍ Jurtdico da cámaÉ Municipal de Sáo turnatú -MA
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