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PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2807001/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 009/2021
REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NA ÇOí^FECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, DE INTERESSE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA.

i

PARECER TURfDTCO RESTRITO ALEGAI.TDADK DA DISPENSA DF.TJCTTACÂO

. DIREITO.ADMINISTRATIVO - DÍSPENSÃíDE LICITAÇÃO

. ';-LEÍN°'8:666/93. ' ^ ^

I - RELATÓRIO:

assessoramentò

abstraindo-se oS^aspectçs de-cbnyen^^^ eóportn^dade;dá bont^ em|si. ISIada obstante,
recomenda-se .cjue a área responsável atente" sempfe.para'o..princípiü!dá;impessü que deve
nortear as compras e contratações^ reàlpadâsTela Ãdministiaçã Pública, ainda com mais rigidez
em se tratando de contratação direta,-exceção;à regrada.Kcitaçãp., Feita as considerações, passa-se

aanálise do prOcessc^ 1' - \ ^

órgão de

666/93,

' • 'Trata-le.de análise de processo referente apedido deDispensá de Licitação com
I . . •. ,r • ' íi

O objetivo a contratação de pessoa física/jutídica para prestação serviços na confecção de
móveis planejados, de interesse da Secretaria Municipal de Administração de SãoJoão dos Patos—

MÀ.

parecer.

E, com base no art. 38,VI e parágrafo único da Lei 8666/93, segue o presente
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Danllr^e Carva^o ll/laripira
Assessor Ji rjdico
Po/taría 01 /2021
OÂB/IVIA 15.793
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II - FUNDAMENTAÇÃO:
!

f

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 da impessoalidade, que regula

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

vejamos: ; ,

•;ç.í

/, 'Ari. 37. A administração,públicadiretae indireta de qualquer dos

.Poderes da União,.dos^ Estados^ jdo Distntp Federal e dos

j Municípios. obedecerá ^. aos ; iprmçípios.^j . de legalidade,

impessoalidade, moçálidade, pubbadade e eficiência e, também,

' ^-^àd ,seguirite::>i- "§

fiü';

••ti

, . .ÍQQ--. ressalvados ps ca'sos'espeçificadòs nalegislação, as obras,

serviços. -comprasf;e ;alienações ,|,4erao 'Co|itratados mediante
. .. ' processo de licitação pública que asségpre igu^dade de condições

a'"'todos" ~os cohcorréntès,< comUcláusulas que estabeleçam

> 7T. robtí^çõèsrdé7pagaméntò,"mantidás= as condições efetivas da

••1-^ "OS termos, da;lei, lóíqual somente permitirá as
7. o, exigências de qualificação ,técnicà';l| èconôrmca indispensáveis à''gai^tiadó cui^i^ehtp-das bbr^p^es. ii •

t Assihi, não deve existir interesse pessoal, sendo obri^ção do agente público
proceder sempre afayor^do bem comum enão em defesa de interessps^pessoais ou de terceiros.

A. .Gpmo|ce(fiço,_ o. processo licitatóno. ére^do pÜa-:Lei Federal n° 8.666/93,
denominada Ipi-de licitações e Gphtratos.-Trata-se'de;.um procedimento administrativo utilizado
pela Adniinistráção Pjúbl^ca,.que terá por finalidade selecionar âproposta mris^vantajosa, por meio
de critérios objetivos èimpessoais, visando aceiebração de contratos relacionados aobras, 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
I

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

dos que lhes são correlatos, conformedisciplina o art. 3° da respectiva lei.
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SabeUe que o Parecer Juadico em Processos Licitatórios cumpre a função de
ãüâliáè àlegalidade dò pttíeedimeíitò, bem domo tís píesaupôSíôs formas dâ dõatratãçãõ, üü seja,
avaliar acompatibilidaçie 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 dò Gestor Público, ordenador das despesas.

I I ' , .
Sempre que haja possibilidade de concorrência, sem prejuízo ao interesse

público, deverá haverilicitaçãp.^A cpntrataçãp^em, sem rea^ação dò prévio certame licitatório,
somente éadmitida íexc^pcionalihente, nas hipótésesftrázidas nal própria lei. Tais situações,
contudo, configmám-se em exceções àre^a geral. Ãlicitação éregra; acpntrataçp direta, exceção.

' Ádispfnsa de licitação éuma dessas modalidades delontrataçâo direta. Oartigo
24, da Lei 8.666/93 elen|a os possíyèÍspãsos;de' tepensa, Tendo eniivista òvaípt da contratação,
oresponsável pel^ licitações, Comprai,e GonCca^^ se dê por dispensa de
licitação, com 'fÜcro no, art 24;-ihciscjTÍ, da lii 8.666/93:-. >> •• ' U, ' ' 1! .

:• rArti 24."É dispensável áhcila^ |j
-o 'f '•/ ' •• ^ i I''

'/is

ililA ..í
^11'̂ - para outros serviços ecoi^ras dé ^prjaté lO^o (dez por cento) do

•-V'limitjè'̂ pré^ alínea do ,ÍncÍsoJíl db artigo^ anterior e para
íalienaçõès;;nos casos previstòs nesa Leii,^ ^esde que não se refiram a
,;parçelas.dé"um mesnio séiSnço,p'óh^rap ^enaçãò de.maior vulto que

"7possa.ser-real^da de-uma.so vez;^^ '̂ • j° ^

I, adispensa do _am/24,^ir,"^da";LeÍ n° 8.666/1993,|jvaloriza aintenção
de abranger o-custo-benefício na contratação requisitada, a fini; de abster-se de dificuldades
burocráticas dèsnècessaiias para a execução do objeto lequenao. i; , /

I "' ' "

i.; Gab| aqui certá„discricionariedade.^do..agente adininistratiTO, já que a licitação
não éproibida. Entretanto, este deve levar em conta que arealizaçãoldo certame deve também ser
ifãüfâjòsa pàíà aAíimiilisffaçãò è mspêitaf ò ptMdípib da êeõüomieidadê, iüdlusivb atefitmidõ a

I

pesquisa de preço demercado.
I

\

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. Deipreende-se, pois, que, nessa hipótese, em razão do pequeno valor envolvido, a

este caso,
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que se .educam as formaHdades prévias às contratações pela Administração
püblieã.

Delta forma, ogestor deve demonstrar ocumprimento dos princípios ataentes
àItcitação, principalriente os da impessoaHdade, moralidade, probidade ejulgamento ob,eu™
além das exigências gerais previstas na Lei n" 8.666/93, tais como acomprovação da re^art
,1^Ll»ao, a. r 4,
Pública.

iii-coNCLUSÃa i

coüsta

dos autosr- p̂Ll as onenlçõe^je-apcStámentps i/Wái ej^yftudo jhais.que d<

lajstrattvçll r-4 Aosé^ona-^Tnndica T'' J, "od,^inUtranvoy.estã Assessona-:.|nnnira ''''"^"4. ; :

,„a^,tai;Hade de njoij.-n^a deLicit^ão. nÒs moldes.(^ art. 24ç, ^,. a . •
s í I V. ''-' ^ Á--' ...o 'ocr,actris. técnicos O1, , não foUTuàl^os orçamentários e.OÍÍ.ÍS». ;p»|^ «— "»

objeto, por ná se envide competência desta Assessbna#^ j'|j|b :rj - ,

dloarécer, salvo melhor juízo. ^•
r >'^-v ^ . "'v. '• I i' :
I 'W."'. . 'v-j!'"'•/.""M

'\;lãodòão.âósPato3^;10;de,agostó.d^ | -;

f íl»;' I'

•> ✓

E

'::DANlLaD _ _
'' Ãá^sòr^Juc

T- ,•tAavp^djD —PAE
dic6.\ I
MA 15793
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