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PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAQAO N. 012/2022

Assunto: Aquisigdo de balcao sanfonado para atender a Feira do Produtor Rural do municipio de SaoValerio.

EMENTA: LICITAQAO: DISPENSA DE LICITAQAO Inciso II
do art. 24 da Lei 8.666/93. Aquisigdo de balcao
sanfonado para atender a Feira do Produtor Rural do
municipio de Sao Valerio. Possibilidade.

Relatorio:

Vem ao exame dessa Assessoria Juridica, na forma do art. 38, VI e paragrafo unico da Lei 8666/93, opresente processo administrativo, que visa a Aquisigdo de balcao sanfonado para atender a Feira doProdutor Rural do municipio de Sao Valerio, conforme constante na Justificativa da contratagao (fl.01) .

Fundamentagao:

Sabe-se que o Parecer Juridico em Processos Licitatcrios Cumpre a fungao de analise dlegalidade do procedimento, bem como os pressupostos formais da contratagao, ou seja, avaliar acompatibilidade dos atos administrativos produzidos no processo de contratagao publica com osistema juridico vigente. Desta forma, a convenience da realizagao de determinada contratagao ficaa cargo do Gestor Publico, ordenador das despesas.
A Constituigao da Republica, em seu artigo 37, XXI, preve a obrigatoriedade de licitagao paraas contratagoes realizadas pela Administragao Publica:

“XXI - ressalvados os casos especificados na legislagao, as obras, servigos, compras ealienagoes serao contratados mediante processo de licitagao publica que assegureigualdade de condigoes a todos os concorrentes. com clausulas que estabele^amobrigagdes de pagamento, mantidas as condigoes efetivas da proposta, nos termosda lei, o qual somente permitira as exigencias de qualificagao tecnica e economicaindispensaveis a garantia do cumprimento das obrigagoes".

A Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, a chamada "Lei das Licitagoes", foi publicada com oobjetivo de regulamentar o citado dispositivo constitugional, e criar padroes e procedimentos parareger a contratagao pela Administragdo.
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A obrigatoriedade da realizagao do procedimento licitatorio e um corolario do princfpioconstitucional da isonomia, previsto na Constituigao Federal de 1988 (art. 5°, I), pelo qual, todos devemreceber tratamento igual pelo Estado. Evita-se, desse modo que os parceiros sejam escolhidos porcriterios de amizade pessoal e outros interesses que nao o da consecugao da finalidade publica.
Assim, o objeto imediato e proprio da licitagao e evitar a ocorrencia do arbitrio e dofavoritismo. Segundo o constitucionalista Alexandre de Morais, "a licitagao representa, portanto, aoportunidade de atendimento ao interesse publico, pelos particulares, numa situagao de igualdade".

Sempre que haja possibilidade de concorrencia, sem prejuizo ao interesse publico, deverahaver licitagao. A contratagao direta, sem realizagao do previo certame licitatorio, somente eadmitida excepcionalmente, nas hipoteses trazidas na propria lei. Tais situagoes, contudo, configuram-se em excegoes a regra geral. A licitagao e regra; a contratagbo direta, excegao.
Para contratagao de servigos e aquisigdes, e prevista a obrigatoriedade da realizagao docertame licitatorio, de acordo com o artigo 2°:

“Art. 2°. As obras, servigos, inclusive de publicidade, compras, alienagoes,concessoes, permissoes e locagoes da Administragao Publica, quandocontratadas com terceiros, serao necessariamente precedidas de licitagao,ressalvadas as hipoteses previstas nesta Lei”, (grifo nosso).
Assim, retiradas as hipoteses de excepcionalidade, e obrigatoria a realizagao do procedimentolicitatorio pela Administragbo Publica.
Em que pese a obrigatoriedade de realizagao de procedimento licitatorio, o proprio dispositivoconstitucional reconhece a existencia de excegoes a regra ao efetuar a ressalva dos casosespecificados na legislagao, quais sejam a dispensa e a inexigibilidade de licitagao.
Sendo assim, o legislador Constituinte admitiu a possibilidade de existirem casos em que alicitagao podera deixar de ser realizada, autorizando a Administragao Publica a celebrar, de formadiscricionaria. contratagoes diretas sem a concretizagao de certame licitatorio.
A dispensa de licitagao e uma dessas modalidades de contratagao direta. O artigo 24, da Lei8.666/93 elenca os possiveis casos de dispensa.

Tendo em vista o valor da contratagao, o responsavel pelas Licitagoes, Compras e Contratossugere que a aquisigao se de por dispensa de licitagao, com fulcra no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
“Art. 24. E dispensavel a licitagao: II - para outros servigos e compras devalor ate 10% (dez por cento) do limite previsto na alinea "a", do inciso IIdo artigo anterior e para alienagoes, nos casos previstos nesta Lei,desde que nao se refiram a parcelas de um mesmo servigo, compra oualienagao de maior vulto que possa ser realizada de uma so vez":

A licitagao dispensada, ensina Hely Lopes Meirelles, "e aquela que a propria lei declarou-acomo tal". Jose Santos Carvalho Filho acrescenta que esta se caracteriza pela circunstancia de que,em tese, poderia o procedimento ser realizado, mas que, pela particularidade do caso, decidiu olegislador nao torna-lo obrigatorio.
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Cabe aqui certa discricionariedade do agente administrativo, ja que a licitagao nao e
proibida. Entretanto, este deve levar em conta que a realizagao do certame deve tambem ser
vantajosa para a Administragao e respeitar o princfpio da economiddade.

A Lei n° 8.666/93, ao instituir as normas para licitagoes e contratos da Administragao Publica,
autorizou a dispensa de licitagao em varias hipoteses. ainda que possivel a competigao.

Sao circunstancias peculiares que aconseiham a contratagao direta, desde que preenchidos
os requisitos previstos em lei.

Nesse caso, portanto, o legislador entendeu que, em fungao do pequeno valor financeiro
envolvido, nao se justificaria a realizagao de um procedimento licitatorio pela Administragao.

Depreende-se, pois, que, nessa hipotese, em razao do pequeno valor envolvido, a legislagao
autoriza que se reduzam as formalidades previas as contratagoes pela Administragao Publica.

Diante de todo o exposto, o dispositivo legal citado excepciona a regra de exigencia de
licitagao para servigos de ate 10% do limite previsto na alinea "a", do inciso II do artigo 23 da Lei
8.666/93, atualizada pelo Decreto n° 9412/2018. ( R$l 76.000,00 - 10% = R$17.600,00), desde que se
refiram a parcelas de uma mesma compra de maior vulto que possa ser realizada de uma so vez.

Conforme demonstrado, o valor a ser pago pelo total dos servigos mostra compativel com olimite previsto na alinea "a", do inciso II do artigo 23 da Lei 8.666/93 (limite fixado pelo artigo 24, II, damesma lei).
Deve-se, todavia, esclarecer que para ser possivel a contratagao direta por dispensa delicitagao no presente caso, substancial restar comprovado que a proposta ofertada e a maisvantajosa para a administragao. E, a demonstragao de que o valor contratado e equivalente aopraticado no mercado.

Para tanto, sugiro sejam anexadas ao presente processo tres cotagoes de pregos, a fim dedemonstrar que a empresa favorecida acima especificada detem a proposta de menor valor.
Como em qualquer contratagao direta, o prego ajustado deve ser coerente com o mercado.devendo essa adequagdo restar comprovada nos autos, eis que a validade da contratagao dependeda razoabilidade do prego a ser desembolsado pela Administragao Publica.
Desta forma, o gestor deve demonstrar o cumprimento dos prindpios atinentes a licitagao,principalmente os da impessoalidade, moralidade, probidade e julgamento objetivo, alem dasexigencias gerais previstas na Lei n° 8.666/93, tais como a comprovagao da regularidade da empresaa ser contratada, demonstragao de que o valor contratado e equivalente ao praticado no mercado ea motivagao da decisao da Administragao Publica.
Por fim, interessante e prudente que conste do contrato, que ser6 celebrado, que ambas aspartes - contratante e contratada - devem cumprir e respeitar, durante toda a vigencia do contrato, oque dispoe no § 1° do artigo 37 da Constituigao Federal.

Conclusao:
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Uma vez adotadas as providencias assinaladas e se abstendo da apreciagao dos aspectos
inerenles a conveniencia e oportunidade mencionados acima, opina-se pela formalizagao do
processo de contratagao direta, nos termos do artigo 24, II, da Lei n° 8.666/93.

E o parecer.

Sao Valerio, aos 23 dias do mes de maio de 2022.

DIOGO SOUSA NAVES
OAB-MG 110.977
Assessor Juridico


