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Estado do Maranhao

PODER LEGISLA TIVO
CAMARA MUNlCIP AL DE sxo JOAO DOS PATOS-MA
Avenida Getulio Vargas, nO 120 - Centro - Telefax: (099) 3551-2326 CNPJ: 10.439.008/0001-02
E-mail: Camara.sjD.gov@hotmail.col11

PARECER JURIOICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3105001/2019
DISPENSA DE L1CITA9Ao N° 007/2019
Camara Municipal de Sao Joao dos Patos/MA

Excelentissima Presidente:

Tendo em vista sua ceterrninacao, forneco-lhe 0 resultado do exame que fiz a respeito
da possibilidade legal da contratacao, por DISPENSA DE LlCITAr:;Ao, do Senhor MACSON
MOTA sA para a prestacao de services de elaboracao do projeto do remanescente da obra de
arnpliacao da camara municipal.

Com tal desiderato, confeccionei 0 seguinte

PARECER

A Camara Municipal, atraves de sua presidente pretende a comratacao por DISPENSA
DE LlCITAr:;Ao do Senhor MAC SON MOTA sA para a prestacao de services de elaboracao do
projeto do remanescente da obra de arnpliacao da camara municipal.

De pronto, constato que a pretensao encontra amparo juridico no art. 24, II, da Lei nO
8.666/93, tendo em vista que a possivel contratada, alem de reunir as condicoes previstas no
dispositive, tarnbern demonstrou possuir capacidade tecnica.

Feitas estas indispensc3veis consideracoes propedeuticas, inicio rememorando que,
nos termos do inciso XXI do art. 37 da Consfitucao Federal, 0 processo de licitacao e
obriqatorio para a Adrninistracao Publica contra tar services com insfituicoes privadas, senao
vejamos:

CONSTITUICAo FEDERAL

Art. 37. A administraqao publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Uniao,
dos Estados, do Oistrito Federal e dos Municipios oceoecet« aos principios de
legaJidade, impessoalidade, moraJidade, publicidade e eficiencia e, tamMm, ao
seguinte:

(...)
XXI . ressalvados os casos especificados na legislacao, as obras. servicos,
compras e alienacoes serao contratados mediante processo de licitacao publica
que assegure igualdade de condicoes a todos os concorrentes, com clausulas que
estabeleqam obrigaqaes de pagamento, mantidas as condiqaes efetivas da proposta,
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nos termos da lei, 0 qual somente permitira as exigencias de qualificaqao tecnce e
econ6mica indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigaqoes". (grifo nosso)

Observe, por relevante, que, na ocorrencia dos casos abrigados nas ressalvas do
disposifivo havera apenas procedimento de contrataqao (palavreado tecnico que compreende:
licitacao, dispensa e inexigibilidade) e nao processo de licitacao (que alberga: concorrencia,
tomada de precos, convite, concurso, leilao e preqao),

Na situayao que se poe a exame deste juridico vislumbro situar-se na hip6tese de
DISPENSA DE LlCITA<;AO, posto tratar-se de valor estimativo abaixo de R$ 17.600,00
(Dezessete mil e seiscentos reais) com base no inciso II do art. 23 da Lei nO 8.666, de 21 de
junho de 1993 e Decreto N° 9.412, de 18 de junho de 2018.

Noutra perspectiva de analise, considero ainda que a contratacao dos servicos, abarca
a situacao de conlratacao direta por meio da dispensabilidade de licitacao com fulcro no art. 24,
II, da Lei Federal 8.666/93.

Assim, a meu ver, a conlratacao com 0 Senhor MACSON MOTA sA encontra respaldo
nos ditames da lei.

Por conseguinte, conciuo que e 0 preenchimento dos requisitos impostos - tanto pela
Lei Licitat6ria quanto pel a Corte Superior de Contas - que possibilita conlratacao direta com
base na DISPENSA DE LlCITA<;AO, sendo da autoridade administrativa a cornpetencla para
decreta-la (ato discricionario).

Posso afirmar, portanto, que na presente situacao ocorre, claramente, 0 preenchimento
dos requisitos necessaries a DISPENSA DE LlCITA<;AO, prevista no artigo 24, II, da Lei n°
8.666/93, abaixo transcrito:

Art. 24. E dispensavel a licitaqao:
(...)
" - para outros setvcos e compras de valor ate 10% (dez por cento) do limite previsto
na alinea "a", do inciso " do artigo anterior e para alienaqoes, nos casos previstos
nesta Lei, desde que nao se refiram a parcelas de um mesmo setvico, compra ou
alienaqao de maior vulto que possa ser reatizada de uma s6 vez; (Redaqao dada peta
Lei nO9.648, de 1998).

Por outro prisma, cumpre-me referir que 0 proponente acostou documentos aos autos
do presente Processo Administrativo comprovando esta habilitado a participar de processos
licitat6rios.
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CONCLUSAO

Para coroar minha conclusao e finalizar 0 parecer, trago a colacao duas Surnulas que
condensam 0 entendimento do Tribunal de Contas da Uniao e que tem perfeita aplicacao ao
caso objeto deste Parecer:

SUMULA 222: As Oecis6es do Tribunal de Contas da Uniao, relativas a aplica9ao
de normas gerais de Iicita9ao, sobre as quais cabe privativamente a Uniao
legislar, devem ser acatadas pelos administradores dos Poderes da Uniao, dos
Estados, do Oistrito Federal e dos Municipios.

Isto posto, nada vejo em contrario a contratacao do proponente por DISPENSA DE
LlCITAC;Ao, conclusao a que chego com base nas seguintes premissas:

a) 0 proponente preenche os requisitos preconizados pela leqislacao pertinente
(art. 24, II, da Lei 8.666/93) para ser contratado por DISPENSA DE LlCITAC;Ao;

Pelo exposto, manifesto-me Iavoravel a contratacao dos services propostos pelo Senhor
MACSON MOTA sA por DISPENSA DE LlCITAC;Ao.

ASSESSOR JURiOICO

Retornem os autos a elevada consideracao da Excelentissima Presidente.

Sao Joao dos Patos - iulho 2019

MAYK SI A DE SOUSA
ASSESSOR JURiDICO

OABfMA 14.924


