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PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0106007/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO N® 005/2021

REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMUS

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO DE TENDAS E EQUIPAMENTOS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO
"ARRAIAL DA VAGINà:ÇÃO",.NO MUNICÍPIO DESÃO JOÃO DOS PÃTOS - MA.

PARECERJURÍDICO RESTRITO ÃLEGALIDADE DA DISPENSA DELICITAÇÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

'-mSEEDÉáÍMSj^ 8Íè6/93'E13k79/20m::.
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I - RELATÓRIO:
! ^

"Tniciâlin^ iraportMçiáaesclarecér -qüIífò]^ deste órgão de
IX)^ -jurídiçQ);^é/Tè^^^ ^ ,38;:,.pará^:^o [úm n° 8.666/93,

abstraindo-se os aspectos, de^córiveniênciãjs oportunidade da\contratação em si. Nada obstante,
recomenda-seígue.aárea responsáyélatente para ,0"pnncípio dá:iriipesso'̂ da que deve
nortear as compras é: contratàções^realtóádàs pela Administração -PúbUGá;|ainda jcom mais rigidez
emse tratando de cpntea^çãq dketáVéxceçãò^re^a dabciteçãò. Feite passa-se
aanálise do processo' - ' T-M í'

. V, • • i
f';' /Tralá-se^dê análise deprocesso referente apedido de'Dispehsa'de Dcitaçao com

oobjetivo aGONT^TÁÇÂO DE EMPRESA PARA APRESTAj^bDE SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO DE TENDAS E EQUIPAMENTOS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO
"ARRAIAL DA VACINAÇÃO", NO MUNICÍPIO DESÃO JOÃO DOS PATOS - MA.

assessoramento

parecer.

E, com base no art 38,VI e parágrafo únicoda Lei8666/93, segueo presente
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II - FUNDAMENTAÇÃO:

Conforme exposto anteriormente, a regra para as contratações públicas é a

realização de prévio certame licitatório, cumprindo ao gestor a escolha da avença que seja mais

vantajosas ao interesse público, sem, contudo, desprezar o princípio daimpessoalidade, queregula

a participação dos licitantes, nos termos do artigo 37, inciso XXI,da Carta Magna de 1988, senão

vejamos:

r ;•Art. 37. Aadmimstraçãp pública d^cU eindireta de qualquer dos
/• "• V ' ' Poderes da—União,-dos Estodos^ jdp Distrito Federal e dos

; Municípios obedecerá aos [princípios |: de legalidade,
; impessoalidade, moralidade, publiadáde e eficiência e, também.

i s'Áao seguinteivv ,:

'Kfí"
. vXXI ressalvados os casos especificados na l^slaçao, as obras,

serviços,-cónip^ e alienações |^raò contratados mediante
processo de licitado pública queassegure igualdade de condições

- ' i ' ""íi ' i'í' ' 1'.s.\\:' a todos"" ós concorrentes,' con^ j'cláúsiilas jjque estabeleçam
^ obri^çõeV "de pág^ehtò,''mantidasi ás condições efetivas da

i'/ da/lei, q;|qual spmente permitirá as
-'"'r t ç" • a' • °' ' ' " ' 'ir' 'I A

t "^exigências dé qi^ifiçação.técmcaje econômicta indispensá^

<gar^tiado cumprimentadas obrigações. í' |
)ensaveis a

! J

,• • Assim^pão deve existir interesse pessoal, sendo obrigação do agente público

proceder sempre a favor do^bem comum e não emdefesa deJnteressesjjesso^s ou de terceiros.

i . Como cediço, b'processo licitatório ;é regido petí Eei; Federal n° 8.666/93,
; . ; . j,| . ;• i'

denominada Leide licitações e Contratos. Trata-se dé um procedim^to administrativo utilizado
• , . . ". i í ' i ' '

pela Administração Public_a,'que tem por finalidade selecionar a proposto^mais-vantajosa, por meio

de critérios objetivos e impessoais, visando a celebração de contratos relacionados a obras, serviços,

compras e alienações, mediante processo que assegure igualdade de condições a todos os

concorrentes, cujo processamento e julgamento deve se realizar em estrita conformidade com os

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e

dos que lhes são correlatos, conforme disciplina o arL 3° da respectiva leL
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Sabe-se que o Parecer Jurídico em Processos Licitatórios cumpre a função de

análise à legalidade do procedimento, bem como os pressupostos formais da contratação, ou seja,

avaliar a compatibilidade dos atos administrativos produzidos no processo de contratação pública

com o sistema jurídico vigente. Desta forma, a conveniência da realização de determinada

contratação fica a cargo do Gestor Público, ordenador das despesas.

Sempre que haja possibilidade de concorrência, sem prejuízo ao interesse

público, deverá haver lici^tação. A contratação direta, sem realização dq^prévio certame licitatório,

somente é adniitida ^xcepaonalmènte, rias^hipóteses. -ttazidas na [própna léi Tais situações,
contudo, configür^rsè em:exceções'à'regra geral. Alicitação é regra; á contrataçaÒ direta, exceção.

Adispensa de licitação éiima dessas modalidades dicontratação direta. Oartigo
24, da Lei 8.666/93 elencãps possíveis,casos'de dispensa. Tendo em jíptaio valor da contratação,
o responsávelpelas Lidtaçoes, Gornptas.éGontratos:sú a aquisição.sc: de por dispensa de

licitação, com fuícrò nò?iaÍi/2Í4rihdsbW da Lei8^666/93./ ' •"' i <1'

í fÁrt 24. É dispens^iá á licitação: , .

•|iiy"- nos casos delè emergência!'ou dej [calamidade; pública, quando
Içáracterizad.a.urgencia-;de:atendinieiitò de.situação que possa ocasionar

' V' ' |prejüízp;;0u comprometer!;a/segu^ça!'H^ obras, serviços,
f"" í -%'p^;\éqyúpamentos eoutros bens,-púbUcòs ou particulares,|e:somente para os
:' V" " -^béns necéssários ao aténdimento. da situação e^rgeriçial ou calamitosa e

'-.f.para as pMceiás de-obras êserviçÒ^que poss^ ser concluídas no prazo
, " ^máximo,:de_-180'(cento^e òitehóy dias icònséc^ ininterruptos,

; ' : ! ./' , çpntados^^dá • ocóixênciã'-da'..emergêncm'• ou calamidade, vedada a

l,- pròrrògaçâo dos respectivos.contratps; í lH/J ^ ,-I-- • -i" n- •U... ^ r &;••• rr.. •• ' ' '-fjy ... |. ;

; • Aíicifãção dispensada, ensina Hely Lopes Meirellefe!, "é^aquela que aprópria lei
declarou-a como tial". Jòsé Santos Carvalho Filho acrescenta qiae Jésta se '̂caracteriza pela
circunstância de-que, em tese,poderiao procedimento ser realizado, más que, pelaparticularidade

do caso,decidiu o legislador não tomá-lo obrigatório.

No entanto, devido a atual situação de pandemia ocasionada pelo novo

CORONAVÍRUS (COVID-19), aLei n° 13.979, criou uma nova hipótese de dispensa de licitação,
de caráter temporário (arL 3® e 4®, § 1°) e específica para enfrentamento da emergência de saúde
pública de dispensa de licitação.

Dãnn7 caritám^OTetra
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Cabe aqui certa discricionariedade do agente administrativo, já que a licitação

não é proibida. Entretanto, este deve levar emcontaquea realização do certame deve também ser

vantajosa para a Administração e respeitar o princípio da economicidade, inclusive atentando a

pesquisa de preço de mercado.

Nesse caso, portanto, o legislador entendeu que, em função do pequeno valor

financeiro envolvido, não se justificaria a realização de um procedimento licitatório pela

Administração. Depreend&^se, pois, que, nessa hipótese, qm^razão do^p^quenq valor envolvido, a
legislação autoriza*.que se^redüz^Jasf formálidades-préwS'às contrataçõesspeja'Administração
Pública. / | l

: ' Desta foòna, p gestor deve demonstra o cumpriménto dos princípiosatinentes

à licitação, principálinénte os da .impesso^dãdéi;moraUd^ probidade;^e julg^ento objetivo,
além das exigências ger^s!píéyistàS;ná'Lei n° 8.66ô7.93,\t^sJcomò a comprovação daregularidade
daempresa a ser|contrata^^^^^ de qíie o'v^òrvÇpnt^ é eqiuv^énte ao praticado

' ^ "j ^ ^ ^ ' '' . "'Si* -Í* ^ J,' j
e a motivação-"da'dèa.são.da Administração Públiç^- 'no mercado r,'

U t

< t •

III-CONCLUSÃO:

{ i .f. ?
ti :íi ;1'

1 Postas'as orientações-e-apont2mêntòs'f';^/ií'»hy', e por tudo mais que dos autos
I/. •'''•<• ' , ÍV, Ví \ -'fV • í ^ i' )I •" ''I'

consta, resguardado 'o poderdiscricionário dò°gestor quanto à oportunidade e conveniência do ato
{idmiflistraüvoV está/Assessòná'̂ Tútídicá "OPINA 'pelá-< possibilidade '̂jurídica de adoção da

• '"CYi,'. W- "r . ','y 'c' J' [
♦^^^"lidade déDispensa deDcitação7nos'̂ móldes do art. 24,:iy,da Lei 8.666/93 é art. 3°e 4° §1°

i^n.979/2m. i /lí |: •
modalidade

da Lei

' Ressalte-se que não'aspectos, técnicos'! orçamentários e
financeiros, aconveniênçia/ppprinnidadeqo.presente^-bem como asjespecificidades técnicas do
objeto, por não serem ddcompetência destá Assessoria Jurídica. 1

' , Éo parecer, salvo melhor juteò.
'1

I.!.

SãoJoão dos Patos, 08 de junho de 2021.

/
DANILO DÉtIÁRV.
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