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PARECER JURIDICO

PROCESSO DE DISPNESA DE LICITA^AO n° 028/2028
Local: MUNICIPIO DE SAO VALERIO/TO
Unidade: GABINETE MUNICIPAL
Assunto: PARECER JURIDICO ART. 53, § 4° DA LEI N. 14.133/2.021

Objeto: LOCAQAO DE VEICULO TIPO EXECUTIVO SIMPLES l.0, CARROCERIA TIPO SEDAN 04 PORTAS, TRIO
ELETRICO, AIRBAG FRONTAL, ANO MODELO MINIMO 202I, Bl - COMBUSTIVEL, COR BRANCA OU PRATA,
PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE MUNICIPAL.

PARECER JURIDICO

RELATORIO
Trata-se de procedimento administrative instaurado com vistas a LOCAQAO DE VEICULO TIPO
EXECUTIVO SIMPLES 1.0, CARROCERIA TIPO SEDAN 04 PORTAS, TRIO ELETRICO, AIRBAG FRONTAL, ANO
MODELO MINIMO 2021, Bl - COMBUSTIVEL, COR BRANCA OU PRATA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO
GABINETE MUNICIPAL, mediante contratagao direta com fulcro no art. 75, II da Lei n. 14.133/2.021.

I.

Ainda resta identificada na justificativa a necessidade de assegurar a locomogao do Prefeito em
exercicio, e a inexistencia de veiculo suficiente na frota municipal para superar a presente necessidade,

bem como, a necessidade imediata de garantir ao Poder Executivo a representatividade, que
demanda de constantes deslocamentos, perante os Governos Estadual e Federal, para proporcionar a
continuidade e a ampliagao na prestagao dos servigos publicos essenciais ao Municipio de Sao Valerio.

E o relatorio.

FUNDAMENTALAO
II.I Da Contratagao Direta com base no Art. 75, II da Lei n.14.133/2.021.
II.

Prefacialmente, insta aclarear que o procedimento tramitou calgado na lei n. 14.133/2.021, a qual ja
fora objeto de regulamentagao por forgo do Decreto n. 028/2021, bem como, o presente Municipio
possuir populagao inferior a 20.000 habitantes, o que permite utilizar-se da nova legislagao com o
aproveitamento da equipe tecnica de compras e contratagoes publicas, alem de afastar exigencias
que implicaria em dificuldade em sua imediata utilizagao, conforme preconizado pelo art. 176 da lei n.
14.133/2.021.
Outrossim, resta asseverada provisoriedade da necessidade, sua urgencia em decorrencia de fato
superveniente a vontade da administragao publica. portanto, imperativa e a utilizagao de medida de
maior celeridade.
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Impende consignor que a Constituigao da Republica, em seu art. 37, inciso XXI, dispoe sobre a
obrigatoriedade de a Administragdo Publica licitar, ressalvados os casos legais em que a lei preveja as
situagoes de dispensa e inexigibilidade, que constituem as hipoteses de contratagao direta, litteris:

"CF, Art. 37 - (...)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislagao, as obras, servigos, compras e alienagoes serao
contratados mediante processo de licitagao publica que assegure igualdade de condigoes a todos os
concorrentes, com clausulas que estabelegam obrigagoes de pagamento, mantidas as condigoes
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitira as exigencias de qualificagao tecnica
e econdmicaindispensaveis a garantia do cumprimento das obrigagoes."
Portanto, a licitagao publica, pode ser definida como o meio atraves do qual aAdministragao Publica
contrata, garantindo o cumprimento dos principios constitucionais da legalidade, isonomia,
moralidade, impessoalidade, dentre outros, buscando, ainda, a selegao da proposta mais vantajosa.
A licitagao e, portanto, nada mais que um torneio no qual varios interessados em contratar com a
Administragao Publica disputam entre si a oportunidade de negocio oferecida pela Administragdo. Em
que pese o teor do regramento geral do acima citado dispositivo constitucional, e que em razao dessa
natureza deve ser observado com rigor, tal principio por obvio, admite excegoes.
O Eminente administrativista patrio Ivan Barbosa Rigolin, ensina que:

"(...) Licitagao nao e apenas um ato, mas todo um complexo procedimento administrative atraves do
quala Administragao elege, entre varias possiveis, a proposta mais vantajosa a seu interesse - que e
sempre o interesse publico -, com vista a algum contrato, em geral de aquisigao de material ou de
servigo, que pretenda celebrar (...)".
A seu turno, Celso Antonio Bandeira de Meio, leciona que:

”(...) Licitagao e o procedimento administrative pelo qual uma pessoa governamental, pretendendo
alienar, adquirir ou locar bens, realizar obras ou servigos, segundo condigoes por ela estipuladas
previamente, convoca interessados na apresentagao de propostas, a fim de selecionar a que se revele
maisconveniente em fungao de parametros antecipadamente estabelecidos e divulgados (...)".
Portanto, o procedimento licitatorio visa garantir a boa-fe das contratagoes entre a Administragdo
Publica e particulares.
Entretanto, vez ou outra uma dada situagao fatica podera revelar que o instituto da licitagao surge
como meio inadequado para a consecugao das necessidades do interesse publico que ele mesmo
visava atender. E o que ocorre, por exemplo, nos casos de situagao calamitosa ou emergencial em que
a demora natural do burocratico procedimento licitatorio impede o afastamento de danoirreparavel
ou de dificil reparagao para a administragdo com o adiamento da providencia.
De outra sorte, a licitagao poderia se afigurar impertinente, como nos casos decredenciamento, em

inves de desejar selecionar uma proposta (a mais vantajosa) a Administragdo pretendaque ao
selecionar todas que forem consideradas aptas.
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Em outros casos ainda, a licitagao publica poderia mesmo se revelar absolutamente inocua, como
ocorre nos casos das contratagoes realizadas com fornecedores de produtos ou prestadores de servigo
exclusivo. Afinal, na medida em que inexistam competidores, submeter aoportunidade de contratagao
a urn torneio - que pressupoe a existencia de pluralidade de contendores-seria totalmente inutil.
Nas contratacoes de diminuto valor, conforme preconizodo no art. 75 I e II da lei n. 14.133/2.021.
raramente o eventual beneficio economico da disputa compensa o custo do processo administrativo.
De nada adiantaria a Administragao arcar com o custo do processo administrativo, movimentar um
enorme aparelhamento da maquina estatal, despender tempo,adiando a solugao para a necessidade
de interesse publico eminente, se, a vantagem economica se mostrar inexiste face aos custos
depreendidos em sua realizagao.
Neste vies, nao por outro motivo, vez que a Administragao Publica nao atua contra legem ou praeter
legem, mas, sim, secundum legem, o Constituinte, reconhecendo que nao sera em todos os casos o
torneio licitatorio util ao desiderato a que se destina, fez inaugurar o texto constitucional
retromencionado com a expressao "Ressalvados os casos especificados na legislagao...", admitindo,
pois, a existencia de excepcionalidades casuisticas, atribuindo competencia para que a norma
infraconstitucional pudesse discorrer sobre as possiveis hipoteses nas quais seria aceitavel o afastamento
do dever legal de licitar.
Pode-se afirmar que a inviabilidade de licitagao e uma consequencia que pode ser produzida por
diferentes causas as quais consistem nas diversas hipoteses de ausencias de pressupostos necessarios a
licitagao, as quais deverao ser analisadas criteriosamente pela administragao publica.
Assim, sao previstas na lei n. 14 .133 / 2 .021 , emseus arts. 74 e 75, as situagoes em que o agente
publico podera deixar de promover o prelio licitatorio (inexigibilidade/dispensa), realizando contratagao
por indicagao direta da pessoa do contratado, estabelecendo ainda as condigoes e requisitos a cada
caso para faze-lo.
Basicamente, a diferenga entre as situagoes de dispensa e de inexigibilidade reside no fato de que, na
primeira, haveria a impossibilidade de competicdo entre possiveis interessados, o que torna impossivel

a realizagao de licitagao. Na segunda, ao contrario, haveria competicao, isso porque os requisitos sao
amolos e nao deoende de notoriedade ou exclusividade.

Como antedito, casos havera em que o superior interesse publico nao sera atingido pela realizagao do
torneio licitatorio, pois, como se demonstrou, a licitagao podera se afigurar desnecessaria, inocua,

impertinente ou mesmo danosa para a Administragao. Quando tal se verifica, competira a
administragao publica buscar nas excegoes ao dever geral de licitar, em qual delas se acomoda a

situagao fatica a ser tratada para balizar a adjudicagao direta do objeto pretendido.

Cabe, portanto, a entidade promover o enquadramento legal adequado nos casos de inexigibilidade,

quando se configurar situagoes de inviabilidade de competigao, devendo atentar o fato de que para

a inexigibilidade de licitagao se sujeita a fundamentada demonstragao de que a singularidade do

objeto, aliada ao carater tecnico profissional especializado dos servigos e a condigao de notoria
especializagao do prestador, inviabilizam a competigao no caso concreto, fazendo constar doprocesso

correspondente os elementos necessarios a comprovagao dos referidos pressupostos.
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A respeito da possibilidade de dispensa de licitacao. em razao do valor ser considerado insianificante
ou, em outras palavras. de peauena expressividade. impende transcrever o que dispoe o art. 75, II da
Lei n. 14.133/2.021. Vejamos:

Art. 75. E dispensavel a licitagao:

II - Para contratacao aue envolva valores inferiores a RS 50.000,00 (cinauenta mil reals!, no caso de outros
servicos e compras; fqrifo nossol

Verifica-se, nesse ponto, certo consenso doutrinario quanto a possibilidade de contratagao direta,
especialmente por garantir maior celeridade e alcance do objetivo, a definigao com maior
especificidade e escolha, alem de minimizar os altos custos operacionais e financeiros para se
movimentar o processo licitatorio.
No caso concreto considerando que mediante a determinagao de tramitagao do procedimento, fora
considerado o valor da contratagao do ano anterior, representando economia ao cofre municipal, em
sintonia com o disposto no art. 23 da lei n. 14.133/2.021.
Outrossim o respectivo valor fora concluido e, inclusive, sendo adotado o criterio do mesmo valor da
contratacao do ano anterior, afastando, inclusive a fixagao de prego medio que implicaria em elevagao
do menor valor, com o valor total auferido esta recepcionado pelo art. 75, II c/c art. 176 da lei
14.133/2021, tern se pela sua regularidade.

Ainda consta no processo manifestagao financeira favoravel, inclusive registrando a rubrica
orgamentaria pertinente a suportar a respectiva despesa.

De efeito, considerando o valor da contratagao estar recepcionado pelo dispositivo legal acima
indicado, restou analisado o cumprimento dos demais requisitos legais pelo agente de contratagao,

especialmente da regularidade fiscal, conforme preconizado no art. 63, III da lei n. 14.133/2.021.

Por derradeiro, proceda a publicagao do procedimento no sitio eletronico.
CONCLUSAO

Pelo exposto, a Assessoria Juridica opina favoravelmente a instrugao dos autos objetivando a

contratagao direta do aludido objeto, mediante dispensa de licitagao lastreada no art. 75, II da lei n.
14.133/2.021 c/c Decreto n. 028.2.021.
E o parecer.

III.

SAO VALERIO/TO, aos 19 dias do mes de dezembro de 2022

Diogo Sousa Naves
OAB-MG 110.977

Assessoria Juridica


