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ASSESSORIA JURIDICA
PARECER JURIDICO N° 127/2013-JUR
DISPENSA DE LICITAQAO N° 055/2013

Da: Assessoria Juridica do Municipio.
Para: Executive Municipal.
Assunto: AQUISigAO DE DUAS BIBLIOTECAS COMPLETAS PARA EDUCAgAO INFANTIL
E ENSINO FUNDAMENTAL.
Em atendimento ao Oficio n° 125A/2013-GAB, seguem as consideragoes desta
Assessoria Juridica:
A Secretaria Municipal de Educagao solicitou atraves do Oficio datado de 09 de Abril
de 2013, a AQUISigAO DE DUAS BIBLIOTECAS COMPLETAS PARA EDUCAgAO
INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. Juntou orgamento detalhado.
Como se pode observar o valor total da despesa com a aquisigao e de R$ 7.792,00
(Sete Mil Setecentos e Noventa e Dois Reals), valor esse abaixo do limite de R$ 8.000,00
(Oito Mil Reais), o qual esta previsto no Art. 24, II, c/c Art. 23, II, 'a', ambos da Lei 8.666/93,
que dispoe:
“Art. 24. E dispensavel a iicitagao:
II-para outros servigos e compras de valor ate 10% (dez por cento) do
limite previsto na alinea "a", do inciso II do artigo anterior e para
alienagdes, nos casos previstos nesta Lei, desde que nao se refiram a
parcelas de um mesmo sen/igo, compra ou alienagao de maior vulto que
possa ser realizada de uma so vez; (Redagao dada pela Lei n° 9.648, de
1998)”.

For sua vez, o artigo 23, inciso II, ‘a’, do mesmo diploma legal aduz que:
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“Art. 23. As modalidades de licitagao a que se referem os incisos I a III do
artigo anterior serao determinadas em fungao dos seguintes limites, tendo
em vista o valor estimado da contratagao:
II - para compras e servigos nao referidos no inciso anterior: (Redagao
dada pela Lei n° 9.648, de 1998)
a-

convite - ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reals); (Redagao dada pela Lei

n° 9.648, de 1998)’'

O valor gasto com aquisigao, como acima citado e de R$ 7.792,00 (Sete Mil e
Setecentos e Noventa e Dois Reals), portanto fica viavel a dispensa com fundament© no
baixo valor.

E de esclarecer 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
allnea ‘a’, inciso II, do artigo 23 (Lei n. 8.666/93), portanto, como ja citado acima, viavel a
dispensa com fundamento no valor da despesa.

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 iegislador por permitir que, nos casos por e/e elencados, e taosomente 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 Iegislador permitiu a
dispensa de licitagao, em razao de determinadas circunstancias faticas peculiares, como a
verificada in casu.

D1 PIETRO, Maria Sylvia; RAMOS, Dora Maria de Oliveira. SANTOS, Marcia Walquiria Batista dos; D'AVILA,
Vera Lucia Machado. Temas Polemicos sobre Licitagoes e Contratos. 3a ed. rev. e ampl. Sao Paulo: Malheiros,
1998.
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Frisando, ainda, que nos casos relacionados pela legislaqao, ha a discricionariedade
da Administragao Publica na escolha da dispense ou nao do certame, devendo sempre levar
em conta o interesse publico.

For isso, muitas vezes deve o administrador optar pela dispense, uma vez que, como
afirma Margal Justen Filho; "os custos necessaries a licitagao ultrapassarao beneficios que
dela poderao advir'e.

Diante disso, esta D. Assessoria Jurldica opina favoravelmente pela dispensa de
licitagao no caso concrete em analise, pelo baixo valor da aquisigao.

E o parecer. Submeta-se a apreciagao superior.
Palmital-PR, 24 de abril de 2013.
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JUSTEN FILHO, Manual. Coment^rios d Lei de Licitaijoes e Contratos Administrativos.
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