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PROCESSO ADMINISTRATIVO: 250122015/2022

MODALIDADE; DISPENSA DE UaTAÇÃO N" 005/2022

ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DE
CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORESE GESTORES DA REDE MUNICIPALDE
EDUCAÇÃO. !
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DO RELATÓRIO ,7 ;::; ^ •

1 Vierahi'OS '̂aut:os ,do'̂ process^ epígrafe>{)ára/fins'He análise eemissão de
Parecer Técnico - Jurídico sotíre a ^^^sa.dé/lidtaçâo pará''a contratação dé empresa para
realização da semana de capacitação continuada'dòsvprofessórès .eígestores da rede municipal de
educação à luz da Lei n® 8.666'/9^3_/7;-_:j ..yj,' lílj
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' Trata-se dò Processo AdminÍstrativo~n°-"2501-22pi5/2022, referente à Dispensa

de Licitação n" 005/2022 cujo^õbjetò éacontratação direta de enaprèsa para aprestação de serviços
de treinamento e capad^ção^áé scmdorcs, através da.' FUNDÁÇÃO SOUSANDRADE DE
APOIO AO DESENVOESa^üJ^ no CNPj:-sobn^ 07;p6p.71^

\ Verifica-se quenps àutds.ps^seguintés documentos: Solicitação deDespesa (SD);
Termo de Referenda com Justificativa;'ApróyáçIòfdpjrenno'desReferenda; Pesquisa de preço;
Documentos da Empresa eCé^dõçs; Dptoçãò-Orç'ámérítánaíe^Autorização do Ordenador.

! O chefe do setor compras '̂solicitánte justifica que a contratação se faz
necessária para atender à necessidade da adminisó^ção pública.

I '

j Informa que a escolha daempresa acima espedfícada se deu pelo fato damesma
atender à necessidade cspcdficada. ^

! .r

L- -Quanto ao valor,,mendona.que o.mesmo_está de.acordo com o praticado no
mercado, não havendo indídos de superfaturamento e ainda em condições similaras adotadas aos
particulares.

Estes são os elementos e fatos presentes nos autos.

Passemos às considerações legais sobre as contratações dos serviços aludidos
pda Administração Pública à luz da Constituição Federal e da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações.
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Iniaalraente, cumpre destacar aobrigatoriedade do parecer Técnico -Jurídico
licitatórias, nos termos do art. 38, IV e Parágrafo Único da Lei

0.066/93, verms:

Ari. 38. Oprocedimento da licitação será iniciado com aaberitira deprocesso administrativo,
devidamente autuado, protocolado enumerado, contendo aauioriiçaçãQ respectiva, a indicação
sucinta de seu olyeto edo recursopróprioparaadespesa, eao qualserãojuntados aportunamente:

(...)

^^_.AA''-pareceres técnicos oujurídicos emitidos sobre alicitação, dispensa ou inexigibilidade;
(••) !

I Parágrafo único. Asminutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios
; OU ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por asséssoria jundica da
I Administração." /•
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[ passemos às.çorísidCTaçõés-iegds sobre aaquisição de bens eserviços
pela Administração Púbiiç^ àluz da iqò_n>rituição',Êéde^ n" 8^666/93 esuí^s alterações.

!• ACpnstitmção;;Eá estabeleceu compregra^ condição básica àcomprade bens e contratação de-sémçps, quando reali^das para a-Administia^o Pública o dever de
licitar (art 37, iXXI, daCF/SS):;-r '̂ ? "

! udíninistraçãopúhjicà^diretaj/ihãreta de qualquer dos Poderes da União dos
; dbs^Mmmpips\ òbèdecerâ aos princípios da legalidade,
I impessoalidade, moralidade, publicidade eeficiência e, também, ao seguinte:

\ Ch :
'XXl^.ressalvados'os casos especrficados nàjemlíuãòi.as-obras. serviços, conprm e. alimnrnp.í
serão^contrata^s-meãiante tromm de li^rãnpédirt, igualdade de condições a

; iodos ój^ càncomnt^^^ cláusulas^ qtk'estahetíçamUimgaçõ^ de pagarnento, mantidas as
• condições efetjvas..dd.prõpdpa,^ no/témws- '̂.kip o<-'qisal somente permitirá as exigências de

qNalfu:açãojtéhiçqie\eçotiôm^ ão cumprimento das obrisacões"
[Destaque Nosso]-- •Tq \

, ^Alei que regulamenta odispositivo c^stitudonal acima. Lei ri° 8.666/93, no
seu art. 2°, tan^béni ratifica o comando constitudonal. |

Art. 2 As obras, serviços, inclusive depublicidade, compras, alienações, concessões, permissões
: elocações da Administração Pública, quando contratais com terceiros. '̂serão necessariamente
í Pf^àidas de licitação, ressalvadas as hibnteses bnvistas nesta lei " M^cc^]

^^®sa forma, em princípio de análise, as contratações de sennços, compras,
alienações, concessões, permissões elocações deverão ser licitadas, como decorrência da aplicação
dos preceitos acima transcritos.

Excepcionalmente, pelo que se depreende do artigo acima transcrito é que o
processo liatatono será "dispensado", existem algumas situações em que a realização de um
procedimento licitatorio com aocorrência de todas as suas fases (elaboração de edital, pareceres,
publicações etc) toma inconveniente ou inadequado oseu resultado, que ésempre asatisfação do
interesse público.
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Nesses casos o legislador previu situações em que as licitações poderiam ser
dispensadas. Sãoas chamadas contratações coradispensa delidcação que estão previstas no art.24
daLei n° 8.666/93 e emalguns outros dispositivos espalhados na legislação ordinária.

Para o presente caso,a Lei n® 8.666/93 que disciplina as licitações dispõeque:

Ari.24, E àispensâvela licitação:

(...)

XJII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou
estaUtíariamente dapesquisa, do ensino oudo desenvolvimento htstitucionalj ou
de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde ^que a contratada

/ detenha inquestionável reputação étko-prqfissional enão tenhafins lucrativos;

j Por outro lado, deve a Administração, acautelar-se das condições de habilitação
jurídica, físcalfe econômica do contratado, exigindo, no mínimo, o contrato social da empresa,
documentos e informações pessoais dos represent^tes do contratado, certidões negativas de
débito do INSS, FGT^, no caso de pesso^JutídtícaSj e^demais documentos pertinentes necessários
e suficientes ão acautelam^nto do/Íntercsse^á'cõtftr^çãô^uma vez que a regularidade com a
s^pndade social' é cqriàçãò-^pbrigatòria para-a habilitação etn ;Iid^ãp, para a dispensa e a

j_-iv-A ít._;i:;.. ~ dcssa regularidade

I Dessa forrnai- comEase no qué acim^ foi.expòsto, entendemos, para o caso em
apreço, que épossível acontrkiáção de empresa p_^a„aJ3QÍ£rÍ^TÀÇÃO DE EMPRESA PARA
REALIZAÇÃO DA SEMANÃiDÉTÃPAClfAÇAÕ CÔNTTNÜADA DOS PROFESSORES
EGESTORES DA REDE DEEDUCAÇÃ'o)com'Íspensa de hdtação, que deverá
ser fundado no art. 24, Xin''"(ía\l5erh°í8.666/93. f, h" ///

EncatninKèmAse,oS',autos às providências ç^bíyds-e°b prosseguimento do feito.
Eis o Parecef,'Salvò:MelhonÉhtehdÍmênto.*^VÍ

- —VA O/
SãoJoão düS^P^os^Atò lA',d5-'fcyérdro'dc 2022.
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