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PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2106005/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2021
REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MÁSCARA
TIPO CIRÚRGICA „PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE SÃOJOÃO DOS PATOS -
MA.

PARECERJURÍDICO RESTRITO ALEGALIDADE DA DISPENSA DELICITAÇÃO

I - RELATÓRIO:

DIRÊITO administrativo - DISPENSÀ DE LICITAÇÃO
--LEI-N° .8.666/93..-, • " . • ^»

kí;!:' .!i
j- ' Inidílmenté, é dejuma importânda^êscl^êcer .que õ ex^e deste órgão de

assessoramentp" jüiádico é;,fdto' nòs-'termos'do 38, ': parágrafe^ lia Id n° 8.666/93,
abstraindo-se ps aspectos dê cohyeniênda e oportunidade da conttatiíção em si." Nada obstante,

recomenda-se,que a área responsável atente semp/e'parâ o princíf)iò'ídá impessoalidade, que deve
nortear as comprasje contratadas realizadas pela Ãdimriistração Publica, ain^a com mais rigidez
em se tratando de cont:atação'diretá,' exceção àre^a da,lidtado- fjdta as considerações, passa-se
a análise do processo

parecer.

1/4 ;!

(•'Í' >.i

•- • / ' Ir ' .. S; ."j

Tata-se deanáUsède processo referente apedidóide Dispensa deLicitação com
oobjetivo aCONTrItAÇÁO DÊ EMPRÉSA PARÃ^Ò FÒRNEcÍmENTÒ DE MÁSCARA
TIPO CIRÚRGICAí PÀRA'̂ ' •àtenderI^.as v^nècêssidÁdes^ . D^^^

I í -,.v: ..Li- 'L '
MUNICIPAL DEASSISTENÇIA;S0CIAL, NO,.MUM^ I?l^SAO JOÃO DOS PATOS -
MA. "'í j k 'T-#'"'''-'/ fIS •'

I .-A'' - "'5 yv-;- rifl-"
/, com base no^L 38,VI e parágrafo úniçodàld 8666/93, segue o presente

II - FUNDAMENTAÇÃO:

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

realização de prévio certame lidtatório, cumprindo ao gestor a escolha da avença que seja mais
i 1 ^ ,

vantajosas ao interesse público, sem, contudo, desprezar o princípio da impessoalidade, queregula

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

vejamos: ' .
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, ambém,

ao seguinte:

(...)

—• - í — XXI - -ressalvados.os casos especificados na legislação, as obras,

' 5 seíviços/. compras e alienaçõép^ ^serão contratados mediante
' , ' • processo^de licitação pública quejassegureigi^ldade de condições

"'/ • a' todpsVos conçòcréntes, çjom'f cláusulas^'que estabeleçam

li "obrigações'de, pag^ento, mântiàas as'̂ condições efetivas da
• ' proposta;" nosWefmps da lei,,EO 'qual somente permitirá as
' ' ' exigências de- qualificação técnicà è, econômica indispensáveis à

garantia dd ci^primerito!das obH^çõ "1,

jAssim, não deve existir interesse pessoal, sendo obri^ção do agente público
proceder sempre a'favor do bem comum e não em defesa de interesses pessoais ou de terceiros.

Como cediço,.-~o.processo.Hcitatónoré-re^do.jpelá ^Lei Federal n" 8.666/93,
denominada Ueí de Licitações'è.Contratos. Tratà-se de um procediin^to administrativo utilizado
pelaAdministração Publicâ,;que tem por finalidade selecionar a proposta mais vantajosa, por meio

de critérios objetivos ejimpessò^sljvisandoacelebração de contxatòsirèlaçionádqs aobras, serviços,
compras e alienações, mediarité%lprocessG%que-/asseg!^è'-igualdadél ccjndiçõés a todos os
concorrentes, êujO|prGcessamèritqé,julgamento deve s_e;re^ar embstrita cpnfornaidade com os
princípios básicos da legalidade, dáimpessòàfid^e, damoralidade,'da igualdade, da publicidade, da

. í' I í ' '" ,•* jí' ' I
probidade adriainis^trativa; da vinculação.ao instrumènt0;^cónvpcái:qriò, do julg^ento objetivo e

dos que lhes são cprrc atos, conforme disciplináo árt.''3° da:rcspcjct:|ya lcL 4j

• Sab|:-se, que oParecer Jurídico em .Proeessos LicitatôrioJ cumpre afunção de
análise à legalidade doi procedimento, bem comoos 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 licitação. A contratação direta, sem realização do prévio certame licitatório.
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somente é admitida excepcionalmente, nas hipóteses trazidas na própria lei Tais situações,

contudo, configuram-se em exceções à regrageral. A licitação é regra;a contrataçãodireta,exceção.
I

A dispensa de licitação é umadessas modalidades de contratação direta. O artigo

24,da Lei8.666/93 elenca os possíveis casos de dispensa. Tendo em vista o valor da contratação,

o responsável pelas licitações, Compras e Contratos sugere que a aquisição se dê por dispensa de
I

licitação, com fulcro no arL 24, inciso 11, da Lei 8.666/93.

Nes

Art; r24. É dispensável a licitação: nV-; i;

ÍI ípara outros semços ecompras de ^dr até 10% (dez por cento) do
limite pre\isto na alínea "a", do inasò 'ÍI do |rti^ anterior e para
âUe^Ções, nos casos" preSústòs nestajl^i^^ desde |qué não se refiram a

•--pãrcclás de um rhcsmo sçrviçòV:compri1Íou alicnação';dc tnaior vulto que
/.possa ser reali^da de uma só vez; , fí,; ^

;V .í' . • ; .' i)'ílv , •'i .
:e caso, àfdispensa do art. 24i Ily.dá-Lei n® 8:666/1993, valoriza a intenção

de abranger o,'custo-ienefício'ná-contratação/rèqmsitada, a fim-;.dè abstèr-sè de dificuldades
burocráticas desnecessárias para >a execução dp objeto requerido. Ij jf ./ íí

' ^ I .''•i' •' r'''' I
) Cabe aqui certa discriciohariedade Ao agente administrativo,: já que a licitação

não é proibida.'Enbretanto, este deve levar'em conta que a realização do cert^e deve também ser
vantajosa para-a' Adntósttáção e respeitar o^piincípib.Aá'ècónoj^cidáde, inclusive atentando a
pesquisa de preço ke mercado. - ''" f "1

li' Nesse casos.port^to, o le^sladpr; entendeu que,' em função do^pequeno valor
financeiro envolvidojj não se-justificaria a^ realização de-urn-procediníento Ecitatório pela
Administração. Depreende-se, pois, que, nessa hipótese, em razão dO'pequeno v^or envolvido, a
leeislação autoriza^ que se"reduzato'as formalidades rbfévias às contratações oela Administraçãolegislação

Pública.

Desta forma, o gestordevedemonstraro cumprimento dos princípios atinentes

à licitação, principalmente os da impessoalidade, moralidade, probidade e julgamento objetivo,
além das exigências gerais previstas naLein° 8.666/93, tais como a comprovação da regularidade
da empresa a ser contratada, demonstração de que o valor contratado é equivalente ao praticado

no mercado e a motivação da decisão da Administração Pública.
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III - CONCLUSÃO:

,Postas as orientações e apontamentos alhures^ e por tudo mais que dos autos

consta, resguardado o poder discricionário do gestor quanto à oportunidade e conveniência do ato

administrativo, esta Assessoria Jurídica OPINA pela possibilidade jurídica de adoção da

modalidade de Dispensa de Licitação, nos moldes do art. 24, II, da Lei 8.666/93.

Ressalta-se que não foram analisados os aspectos técnicos orçamentários e

financeiros, a conveniênciá/òppriunidade no-presèritCjí bem çomo/as éspecificidades técnicas do
objeto, por não.sereiri de competência desta AssessoriaJurídica, j' f; | '

*

E ó parecer, salvo melbor juízo. y'}' '{

São João dos'Patos/05 dé julho de 2Ó2Í/Í
niuj..

DANILO

Advo

CARVALHO
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