
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000 unicef®-
www.saojoaodospatos.ma.gov.br

?PAREC^ir^e>^ ^ ^

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0401008/2021

MODALIDADE: DISPENSA DÊliâTAÇÃO N° 002/2021

ORIGEM: SECRETÁRIA MUNICIPAL DEADMINIStRAÇ.\0
•.•"Sr •»

OBJETO: CONTRATAÇAÓ . DB EMP^A.'.;PARA, ,Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO'- DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADmNISTRAÇÃO.^ SETOR DE ÇÔI^ V'

'T''
i —

r-" - •• •;

vK
^ V/ Ç.>-

T-nO RF.T.ÃTORTn •, Vfr ' ;

^eram os autos udo-processo .èm epígrafe para fins de analisé c emissão de

Parecer Técnico - Jurídico sobre a dispensa dè licitaçãò para a CÜNTRATÃçAO DE EMPRESA

PARA A

DA SECRETi^íIA MUNICIPAL Dl í\DMINISTRAÇÃp;- SETOR DE COWRAS à luz da Lei n*"

8.666/93. ' ; / ' ^

Trata-se do ProcessoAdministrativo n° 0401008/2021, referenteà Dispensade

Lidtaçào n® 002/2021 cujo objeto é a contratação direta de empresapara a prestação de serviços

de treinamento e capacitação de servidoresda Secretaria Municipalde Administração de SãoJoão

dos Patos - MA, através da empresa T N SILVEIRA OLIVEIRA, CNPJ: 34.054.088/0001-46,

j, ^
CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax; 3551-2328/2219 oaiiif^

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br / 0^512021
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localizada na Tv. Frederico Leda, n° 1827, bairro Cohab, Bacabal —MA, pelo valor global de R$

14.000,00 (quatorze mil reais).

Verifica-se que nos autos os seguintes documentos: Solicitação de Despesa (SD)

Memorando n° 0401006/2021; Termo de Referência comJustificativa; Aprovação do Termo de

Referência; Pesquisa de preço; Documentos da Empresa e Certidões; Dotação Orçamentária e

Autorização do Ordenador.

O chefe (do setor de compras solicitante justifica .^que a contratação se faz

necessária paraatender à necessidade da administração pública.

Informa quea esçoiba.da empresa acirria especificada se deu peloTato da mesma

atender à necessidade especificada., - -

,Quanto ao v^or, menciona que^o mesrnaestá dè acordo,çorn o praticado no

mercado, não havendo indídos de superfatoramento e ainda em conídições similarãs adotadas aos

particulares. , , ' .

. : Estes são os,èlernentos-e fatos presentes nos autos;.Passemos às considerações

legais sobre as:contratações.dosserviçosaludidos pelaAdministração'Públicaà liiz da Constituição

Federal e da Lei n.^S.óóó/PSc suas alterações.

III - DA FUNDAMENTAÇÃO . , :

. Tnicialmenté, cumpre destacar a obrigatoriedade do parecer Técnico - Jurídico
A ' " , • ^ ' - *' ' f .

para o cumprimento das regras lidtatórias^ nos termos do art 38, IV. e Parágrafo Único da Lei

8.666/93, verbis:

"Ari. 38. Oproceàimetrlo da liátação será iniciado com a abertura de processo administrativo,

devidamente autuado, protocolado e rwmerado, contendo a autoric^o respectiva, a indicação

sucinta de seu objeto edo recursopróprio para a despesa, eaoqualserãojuntados oportunamente:

(...)

VI -pareceres técnicos oujurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ouinexiàbilidade;
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(...)

unicefí^í'

Varágrafõ único. As minutas de editais de /icitaçào, bem como asdos contratos, acordos, convênios

ou ajustes devem ser previamente examinadíis e (provadas por assessoria jurídica da

Administração."

Dito isto,passemos às considerações legais sobrea aquisição de bense serviços

pelaAdministração Pública à luz da Constituição Federal e da.lei.n® 8.666/93 e suas alterações.

i , ' .

j , A Constituição Federal estabeleceu como regra geral è condição básica à compra

de bens e con^taiçàp de scrviçoSi/quarido realizadas'para a Admiriisttação 'Pública, o dever de

licitar (art. 37Í;XXI, da"CF/88). " " . : '/I- ^

/v/ ' • /Ãrt. A .adniinistraçãopúbHca direta'ejsidireta de qualquer,dos/Pode}-es da União dos
"^Ésiadosj'do pis/rito Federal'e dos Mitnkipm^ ohikmrã- aos princípios da legalidade,

inpessoatid^e, moralidade, publicidade e^mência e, também, ao seguinte: >
•' ' •'

í ' '

V-..

1-.
, •

V.

• (-) '

Iga —ressalvados os casos epeàfícados na kgislacão. -as ohfascserviços, mmpras ealienações
serão cdntratados-medianteprocesso de Imiáçàopúhlká-que assegure igualdade de condições a

todos òs. concorrentes,'com cláusidas ç^ue estçdfeleçam obrigações ,de pagamento, mantidas as

: •condiçÕesiefettvas,>ddpronta,•<nospermos da lei,'_,õ. qual somentepetmitirá as exigências de
áualijicação lecmca e econô/nicas- mdupensaveis- ã sarantia do'̂ 'asmbrimé}iio das obrigações."

[Destaque Nosso]

f A lei^que regulamenta o dispositivo, constimdonal a.çima. Lei n® 8.666/93, no

seu art 2®, também ratifica o comando constitucional. - .

"Art. 2"As obras, serviços, inclusive depublicidade, conpras, alienações, concessões, permissões

e hcaâesdaAdministração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente

precedidas de licitação, ressalvadas ashipótesesprevistas nesta lei." [Destaque Nosso]
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Dessa forma, em princípio de análise, as contratações de serviços, compras,

alienações, concessões, permissões e locações deverão serlicitadas, comodecorrência da aplicação

dos preceitos acima transcritos.

Excepcionalmente, pelo que se depreende do artigo acima transcrito é que o

processo licitatório será "dispensado", existem algumas situações cm que a realização de um

procedimento licitatório com a ocorrência de todas as suas fases (elaboração de ecütal, pareceres,

publicações etc) torna incorivenientc ou inadequado o'seu resultado, quee seniprc a satisfação do

interesse público. '

Nesses, casos o legislador previu situações em que ás, licitações poderiam ser

dispensadas. São as chamadas contratações comdispensa delicitação.que estão previstas no art.24

da Lei n"8.666/93 e enialgUns o^ dispositivas espalhados na legislação ordinária.

! Para Opresente casó, a Lei n° 8.666/93 que disdplina.as licitações dispõe que:

Art.24. É dispensável a licitação: '

(.:)
.;

•í

' JJ -para outros serviços e compras de.valor atê 10% (deíç^por cento) da limite

prehisionaaUnea"ã''fãowcisoJldoartíg&ãnkrip>yparüalknúçSes,mssasos

) • ^ ' previstos nesta Léij desde' que não se t^tram aparcelas de üm mesmo serviço,

^ ^ - compra ou alienação de maiorvulto.quepossa ser realiiiada de uma sóvei^i'

I Poroutro lado, deve aAdministração, acautelar-se das condições de habilitação

jurídica, fiscal; e econômica do contratado, exigindo, no mínimo, o contrato social da empresa,
,'r-' r .

documentos e informações pessoais dos representantes do contratado, certidões negativas de

débito do INSS, FGTS, no caso de pessoas jurídicas, e demais documentos pertinentes necessários

e suficientes ao acautelamento do interesse da contratação, uma vez que a regularidade com a

seguridade social é condição obrigatória para a habilitação em licitação, para a dispensa e a

inexigibilidade, cumprindo à Administração exigir e fiscalizar a manutenção dessa regularidade

durante toda a vigência do contratual

/
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IV - DA CONCLUSÃO

Dessaforma, cora baseno que acima foi exposto, entendemos, parao caso em

apreço, que é possível a contratação de empresa para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO —SETOR DECOMPRAS com dispensa delicitação, quadeverá serfundado no

art 24, H, da Lei n" 8.666/93.

Encaminliem-se osautos à CORÍISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -

CPL, para as providências cabíveis e o.prossegíiimento do feito.

Eis ó Parecer, Salvo^^Melhor Entendiniento., r

..••jVJ.m', . . 'i, s • i-V./',' V"? , i' V,'.,

( SãoJoão dos Patos- MA, quinta-feira, 14de janeiro de 2021.
' ' ' j • . e

;
DANILO btífeí^VAIJIQ MADEIRA

' ' / _deCarvalho Afladeira
ASSESSORJURIDI(/.(Assessor. Jurídico '

Portaria 015/2021
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