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ASSESSORIA JURIDICA
PARECER JURIDICO N° 006/2013-JUR
DISPENSA DE LICITAQAO N° 006/2013

Da: Assessoria Juridica do Municipio.
Para: Executive Municipal.
Assunto: Dispensa de licitagao para contratagao de Jornal de circuiagao diaria para
a publicizagao dos atos administrativos e institucionais do Municipio de Palmital-PR
durante o ano de 2013.

Em atendimento ao Oficio n° 006/2013-GAB, seguem as consideragoes
desta Assessoria Juridica:

A Secretaria Municipal de Finangas solicitou, atraves do Oficio n°
000/2013, a contratagao de jornal de circuiagao diaria no ambito do Municipio de
Palmital para que os atos administrativos e institucionais sejam devidamente
veiculados na imprensa, dando ample e efetivo cumprimento ao principio da
publicidade, tao resguardado pelo ordenamento Patrio. Cumpre destacar que ate
bem pouco tempo, os atos da administragao municipal eram veiculados (inclusive as
publicagoes oficiais) em urn jornal chamado “Liberdade de Expres^ao”, que jamais
circulou no Municipio e, em verdade, foi criado para "simular” a publJcagao dos atos
administrativos, no intuito de “maquiar" sua legalidade.
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Com a assun^ao da atual gestao, o chefe do Poder Executivo
Municipal determinou aos Secretaries Municipais e aos Diretores de Departamentos
que deem a mais ampla publicidade a todos os atos da administrapao publica,
inclusive aqueles que, em tese, dispensariam a publicagao como sendo “atos
oficiais”.

Desta feita, temos que e perfeitamente possivel a contratapao de jornal
diario cuja circulapao seja notoria e ampla no Municipio, como forma de dar a maior
publicidade aos atos estatais, incluindo as medidas rotineiras da administrapao, vez
que e direito de todo e qualquer cidadao de Palmital tomar conhecimento acerca dos
atos realizados pelos gestores da coisa publica.

Nem se olvide que a Lei de Acesso a Informapao ha de ser
implementada e, uma das melhores formas de dar cumprimento aos principios
insculpidos na Magna Carta Constitucional e publicar, semanalmente, noticias e
informapbes acerca da administrapao Municipal, que ao que parece, pretende ser
transparente e permitir aos cidadaos ampla participapao nos assuntos da polis.

Nesta toada, essa Assessoria Juridica opina favoravelmente pela
dispense de licitapao no caso em comento, principalmente com base na emergencia
da publicapao dos referidos atos administrativo-estatais, justamente para que a
populapao de Palmital possa conhecer, em detalhes, a realidade da estrutura
Municipal e os problemas a serem enfrentados nesses primeiros meses de gestao.

Desta feita, considerando que a empresa o Jornal Correio do Povo do
Parana e, sem duvida, urn dos meios de comunicapao mais lidos do Municipio,
opinamos pela possibilidade da contratapao com base na urgencia/emergenciB, bem
como pelo baixo valor, considerando que o valor nao ultrapassara os limites
estabelecidos pela Lei n. 8.666/1993.
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Neste sentido, a referida contratapao se justifica inclusive pelo baixo
valor, vez que o limite para a realizagao de compras diretas pela Administragao e de
R$ 8.000,00 (oito mil reals), que corresponde ao percentual de 10% do previsto na
alinea ‘a’, inciso II, do artigo 23 (Lei n. 8.666/93 e, alem disso, se justifica pelas
razoes que foram acima esposadas.

Diante disso, esta Assessoria Juridica opina favoravelmente pela
dispensa de licitagao no caso em analise, em razao da urgencia, pois se trata de
contratagao para dar azo ao principio da publicidade e tambem pelo baixo valor, com
fundamento no artigo 24 da Lei n. 8666/93 e demais dispositivos legais atinentes a
especie.
£ o parecer. Submeta-se a apreciagao superior.
Palmual, 18 de Janeiro de 2013.
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