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ASSESSORIA JURfDICA
PARECER JURIDICO N° 002/2013-JUR
DISPENSA DE LICITAQAO N° 002/2013

Da: Assessoria Juridica do Munici'pio.
Para: Executive Municipal.
Assunto: CONTRATAgAO DE EWIPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE
SISTEMAS INFORMATIZADOS INTEGRADOS DE ADMINISTRAQAO PUBLICA
(LICENCIAMENTO/LOCAgAO) EM CONFORMIDADE COM AS ESPECICAQOES
TENICAS PARA ATENDIMENTO A LEGISLAgAO VIGENTE E AS NORMAS DO ICE TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) MESES.

Em atendimento ao Oficio n° 006/2013-GAB, seguem as con$idera$6e$ desta
Assessoria Juridica:

A Secretaria Municipal de Finanpas solicitou, atraves de Oficio n° 002/2013 a
CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE
SISTEMAS INFORMATIZADOS INTEGRADOS DE ADMINISTRAgAO PUBLICA
(LICENCIAMENTO/LOCAgAO) EM CONFORMIDADE COM AS ESPECICAgOES
TENICAS PARA ATENDIMENTO A LEGISLAgAO VIGENTE E AS NORMAS DO TCE TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) MESES. Juntou
orpamento detalhado.
Como se pode observer o valor total da despesa com a aquisipao e de R$ 10.800,00
(Dez Mil e Oitocentos Reais).
£ de esclarecer que o limite para a realizapao de compras diretas pela Adminisfrapao
e de R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais), que corresponde ao percentual de 10% do previsto na
allnea ‘a’, inciso II, do artigo 23 da Lei de Licitapdes (Lei n. 8.666/93), portanto, inviml. a
dispensa com fundamento no valor da despesa.
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De outra banda, nao se pode olvidar a premente necessidade da contrata^ao, tendo
em vista a necessidade de continuidade do funcionamento dos sistemas de contabilidade,
recursos humanos e tributagao desde a assungao do atual Prefeito, vez que as informagoes
municipais devem ser arquivadas/gravadas a todo momento, justamente no sentido de
permitir uma efetiva fiscalizagao por parte do Tribunal de Contas do Parana.
Ha que se destacar inclusive, que no momento da posse e do recebimento da
estrutura administrativa pelo atual Prefeito, o Municipio de Palmital estava em situagao
lamentavel, o que justificou a prolagao de Decreto do Prefeito sob n. 001/2013,
reconhecendo situagao de emergencia, vez que a frota municipal encontra-se sucateada e o
passive financeiro, ate o presente momento, e incomensuravel. Destaque-se, por oportuno,
que o Ministerio Publico do Estado do Parana esta atuando em conjunto com o Municipio no
sentido de apurar as irregularidades encontradas.
No dizer de Vera Lucia Machado D’Avila, a dispensa “e figura que isenta a
Administragao do regular procedimento licitatorio, apesar de no campo fatico ser viavel a
competigao, pela existencia de varies particulares que poderiam ofertar o bem ou servigo.
Entretanto, optou o legislador por permitir que, nos casos por e/e elencados, e tao-somente
nesses casos, a Administragao contrate de forma direta com terceiros, sem abrir o campo de
competigao entre aqueles que, em tese, poderiam fornecer os mesmos bens ou prestar os
mesmos servigos"1.
Como ressalta a autora, em hipoteses excepcionais, o proprio legislador permitiu a
dispensa de licitagao, em razao de determinadas circunstancias faticas peculiares, como a
verificada in casu, vez que o sistema que sera contratado nesse primeiro momento e o
mesmo que vinha prestando servigos ao Municipio desde 2009 e, com a referida
contratagao, apenas e tao somente havera uma continuidade dos servigos ate que se realize
regular procedimento licitatorio (evitando inclusive a necessidade de uma conversao de
dados nesse momento e, apenas alguns meses depois, uma nova conversao, o que /por
i

certo causaria enorme transtorno para a administragao publica).

DI PIETRO, Maria Sylvia; RAMOS, Dora Maria de Oliveira. SANTOS, M&rcia
Walquiria Batista dos; D’AVILA, Vera Lucia Machado. Temas Polimicos sobre
Licitagdes e Contratos. 3* ed. rev. e ampl. SSo Paulo: Malheiros, 1998.
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Fnsando, ainda, que nos casos relacionados pela legislate, ha a discricionariedade
da Administragao Pubiica na escolha da dispensa ou nao do certame, devendo sempre levar
em conta o interesse publico.
For isso, muitas vezes deve o administrador optar pela dispensa, uma vez que, como
afirma Margal Justen Filho, "os custos necessaries a licitagao ultrapassarao beneftcios que
dela poderao advir'*.
Ha de se ter em mente, ainda, a recente assunpao de nova equipe a chefia do Poder
Executive e a situagao precaria na qual fora recebido o Municipio. Neste diapasao, mister
destacar que houve urn “apagao” proposital por parte da administragao anterior, que deletou
todos os dados de todos os computadores e sistemas do Municipio. Desta feita, e certo que
alguns atos tern que ser tornados de imediato, de modo que a contratagao de sistemas de
informatica e imprescindivel para que o Municipio possa continuar suas atividades, inclusive
buscando a recuperagao dos dados que foram indevidamente apagados.
Repise-se o carater de necessidade dos servigos solicitados, eis que sao de suma
importancia para que todos os atos administrativos possam validados.
Diante disso, esta D. Assessoria Juridica opina favoravelmente pela dispensa de
licitagao no

caso

em

analise, pelo baixo valor e tomando em conta

a urgencia da

contratagao, pois se trata de servigos essenciais para o andamento dos servigos publicos, ja
que todos os atos administrativos devem obrigatoriamente ser processados atraves de
sistemas de informatica.
E o paracer. Submeta-se a apreciagao superior.
Palmi]

,5 de Janeiro de 2013.
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2 JUSTEN FILHO, Margal. Comenterios £ Lei de Licitagoes e Contratos
Administrativos.

