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Inexigibilidade de Licitação

Rubrica

u4SSUNT0: Aquisição de^nagenUs_parq eqí^amen^^ hematológtco Z3
paraatender a demati^ do 'laboratório do HospitalMunicipal Celso Rocha

f''Santos^, / , •> i.';

RELATÓRIO.

^ ;Sübmete^sè aapreciação opresente processo relaüvo ap/procedirnento licitatório
na modalidade de mexi^bilidádei çujò'objeto.'e aquisiçãó/de'rebentes para equipa^^
hematológico ;Z3„ para^aténdéç á demanda do laÍDoratório do; Hospital-Muniapal Celso Rocha
Santos. 'V- •• I/U

"O parecer será-fundado-na Lei n-8.666^93Tsempré se atentando aos princípios
do Direito Adíninistmtivòv^bem oòmoí em especiiá aos piincípiós da legalidadei impessoalidade,

moralidade, igualdade epròbidade^adroi^to todos-cpm. tódainento jurídico.no art 3° da Lei
das Licitações.; X' 1-'" r"/:- • • • .-

s 3Á,sohcitaçãò-dexmiss^^ e üm-ei^píimen^ art;.38, inciso VI,da

Lei n° 8.666/93. O'fulcro da mesmáTeside^na, ppssibiíidadé^de utilização da Inexigibilidade de

licitação para à-COntratàçãò do"objetó òrá mencionado/' '/ '/ " " 1
"' ApresMte inexi^bSciadeV^ àcpntrataçao de serviço oferecidos pela empresa

AGNUS BRi^IL^COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR.TIGQS LABORATORIAIS EIRELLI,
inscrita no CNPJ sob 34,700.478/00(jÍ-46, cujo valor global é de' R$ 61.257,00 (sessenta e um
mil duzentos e cinqüenta e sete reais), valor a ser gasto por período de 12 meses.

A licitação nos contratos é a regra, porém aLei n° 8.666/93 apresenta situações

especiais em que poderá haver inexigibilidade da licitação nas contratações feitas pela

Administração Pública.
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A inexigibilidade de licitação pode ocorrer nos casos de inviabilidade de

competição decorrente da natureza do objeto a ser adquirido ou da pessoa a ser contratada (art. 25,

Lei n° 8.666/93).

DA FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, cumpreobservarquep^exame^dos presentes autos restringe-se aos

aspectos jurídicos/excluídos aqueles denatureza téçiiicaj desse inodo,partimos da premissa de que

a autoridade competente possui ós. conhecimentos essenciais para garantir.o interesse público.

; ' A contratáção direta pretendida, n^ de inexigibilidadé de licitação, é

perfeitamente possível, eis que ençpntra'fundaménto.lè^., ' V ^ i'

da

.• Conformedispõéth.os artigos 37,inciso^5pQ,da Constituição Federal, e o art. 2®

Lei n® 8.666/93, a admimstmção, pública está sujeita a rèàlizar-processo licifatório para obras,

serviços, compras e alíaiaçõès, ressalvados os casos de mexigibilidade e^ dispensa de licitação
• 1'̂ ^ . . , ' t-',.': ] • - ,

previstos em lei. L' /•

.A contrataçãó-em análise se-ainolda perfeitaménte à hipótese deinexi^bilidade

de licitação, eis quese subsúme á"nomia contida nó art." 25,~inciso T, da Lei.8.666/93, vejamos:

' \ É inexi^vel a/Hdtaçãò ,/quando houver inviabilidade de

1 , ' -cqnçétição, eméspecid: \í , "

i'

I - paia aquisição'dé imteriais, eqúipamentos, ou gêneros que só possam

ser fprneados por 'produtor,,'einpresá ou/teprésentànte comercial

exclusivo, vedada a preferência de marca, devendp/a comprovação de

exclusivioaae ser feita, através deatestado fornecido pelòórgão de re^tro

do comércio do localení quesereaHzatia a lidtaçàÓ ou a obraou o serviço,

pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas

entidades equi\^entes;

O art 26 da Lei de Licitações estabelece os procedimentos a serem adotados

pelaAdministração paraos casos de Dispensa/Inexigibilidade, os quais deverão ser observados na
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íntegra, nesse sentido avoca-se mais umavez,o entendimento doutrinário do Prof. Marçal Justen

Filho:

"...os casos de dispensae inexigibihdade de licitação envolvem,na verdade,

um procedimento especial e simplificado para seleção do contrato mais

vantajoso pará a Administração Pública. Há uma série ordenada de atos,

colimando selecionar a melhor proposta e o contratente mais adequado.

"Ausência de licitação" não significa desnecessidade de observar

-í V' ,, ^,focnialidades prévias (tais como yèrificação dà neçêssidade econveniência
J , •'V? • - • °

. da contratação, disponibilidade recursos, etc.)Devêm ser observados os

. princípios'fundamentais da'atividade administrativa, buscando selecionar

' ^ ' ' a melhor contraçãopossível, segundoos princípios da licitação ..."

: Ãssinala-sé.o cumprimento ao reqmsito-fundamental dò; inciso 1,do artigo 25,

assim como o fieTcumprirntóto/das exigências estábelècidás pelO;[art.^26'e seu parágrafo único,
• Vi

todos daLei n° 8.666/93, osquais'prescrevem: ' ir/.-.-''
•• ív- - ' o • r-.\V .'•••

, • Art 26. As dispensas previstas nos §§ 2°e 4o 4° art. 17 e no inciso III e

• , . •, seguintes'do art. 24, as situações dé inexigibilidáde referidas no art 25,

' 'V' ^ necessariamente justifi^cad^j e.fo- retwdamentò previsto

-vV .
(Redação:dada pelaEei-h° 11.107, de 2005)

no final do

' •-párá^fo único do árt 8® déstaLei'deverão ser comunicados, dentro de 3

,, 4' .•"(frcs) dias/àautoridade superior,'pàra ratificação e publicação na imprensa

' ! - 'Vpficial, no prazode 5 (cinco) diasfçqmò condição para'aeficácia dosatos.

Parágrafo .Único. O processo de dispensa,' de inexigibilidáde ou de

- \ . retardamento, previsto neste artigo,'será instruído, no que couber, com os
1,, . v , ' ' -'f i.'

>- .... ..."seguintes elementos:, v,'.-. ; '

I- (...);

H - razão da escolha do fornecedor ou executante;

III - justificativa do preço.

IV-(...)
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Verifica-se, no caso em foco, o atendimento ao supra transcrito art. 25, bem

como o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo art. 26 e seu parágrafo único, da

mencionada lei.

Por fim, é de bom alvitre observar que em se tratando de exceção à regra geral

da licitaçãopública, o órgão deverá instruir o processo com todos os elementos que entenda seguro

e eficaz para robustecer a comprovação das exigências legais, sem perder de vista a moralidade,

transparênciae interesse.púbIiço>,princípios.inerentes.a,tgdo atq,adnúnistrati^g._._

CONCLUSÃO^ " "

: Assim, ,de>acordó'"comv os .docuimentos e iinforniações carreado aos autos e

considerando quesaté então o ptocedimentò" não láprésenta irregulàridadesj'opinojpela realização

da contratação da empresa^AGNUS,:3RÃSILj GOMÉiyjIO E'SERVIÇOS DE ARTIGOS
1 '-7'^ •••/•-'i

LABORATORIAIS -EIREELI mscrita no 'CNPJ sob ^n°' 34:700:^178/000^46, mediante

•-"xigibilidade^de licitação, côihTúndàih^tb nb art 25,mcisoi, dá-Lèi n° 8.666/93.
' , - \ * -A. ;'"/7 • "• '• V'*

j 'vií^Çònfonne evsàbido', oparecer jiúí^çó/que se'x3á/nas contratações elicitações e
opinati^o, nãp est^do%administíãçãõ pbngadá asWiêndê-lo. > , -ij ^

. Eopàrecér,'S^vGmeÜiorju^ >l
1 JÚvj:N
í ":^São João,dos Tatos '^ MA,.sexta-feira,-;04.de fevereiro de'2032:'1

J }h<)f

- V:i • danilo:d&

me

meramente

YALÍI

; í:^ . •
Asyessòrjimdic

Advogado -OAB/mT5.793
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