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ASSESSORIA JURIDICA 

PARECER JURIDICO N° 109-A/2013-JUR 

DISPENSA DE LICITAgAO N° 047/2013

Da: Assessoria Juridica do Municipio.

Para: Executivo Municipal.

Assunto: AQUISigAO DE MOVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA DE PROMOgAO SOCIAL, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS.

Em atendimento ao Oflcio n° 125/2013-GAB, seguem as consideragoes desta 

Assessoria Juridica:

A Secretaria Municipal de Promogao Social solicitou a AQUISigAO DE 

MOVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROMOgAO 

SOCIAL, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS. Juntou orgamento detalhado.

Como se pode observar o valor total da despesa com a aquisigao e de $ R$ 

2,450,00 (Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais), 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, o qual dispde:

“Art. 24. E dispensavel a licitagao:

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 

alienagoes, nos casos previstos nesta Lei, desde que nao se refiram a 

parcelas de um mesmo servigo, compra ou alienagao de maior vulto que 

possa ser realizada de uma so vez; ”.

Por sua vez, o artigo 23, inciso II, ‘a’, do mesmo diploma legal aduz que:
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“Art. 23. /\s 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:

a- convite - ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reals);

Como o valor a ser gasto atraves deste procedimento licitatorio sera de R$ 

2.450,00 (Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais), nao se tratando de despesa 

integrant© de outra aquisipao de maior vulto, mostra-se possivel a dispense de 

licitapao.

No dizer de Vera Lucia Machado D’Avila, a dispensa “6 figura que isenta a 

Administragao do regular procedimento licitatorio, apesar de no campo fatico ser 

wave/ 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 aqueies que, em tese, 
poderiam forneceros 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 valor a ser nao ultrapassa o limite 

de R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais).

Por isso, muitas vezes deve o administrador optar pela dispensa, uma vez 

que, como afirma Margal Justen Filho, "os custos necessaries a licitagao 
ultrapassarao beneficios que dela poderao advir"2 .

Por outro lado, mas no mesmo sentido, deve-se observar que os objetos que 

estao sendo adquiridos sao necessarios e indispensaveis para o bom funcionamento 

da casa de acolhimento de menores em situagao de risco mantidas pela

1 Dl PIETRO, Maria Sylvia; RAMOS, Dora Maria de Oliveira. SANTOS, Marcia Walquiria Batista dos; 
D’AVILA, Vera Lucia Machado. Temas Poi&micos sobre Licitagoes e Contratos. 3a ed. rev: e ampl. Sao 
Paulo: Malheiros, 1998.
2 JUSTEN FILHO, Margal. Comentarios a Lei de Licitagoes e Contratos Administrativos.
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municipalidade, nao se coadunando a situapao com um procedimento licitatorio que 

demandaria varies dias para ser concretizado.

Logo, a nova aquisigao tambem se justifica pela necessidade e urgencia dos 

moveis para que o servigo publico prestado pela casa de acolhimento municipal 
continue com a qualidade necessaria para garantia dos interesses das criangas e 

dos adolescentes acolhidos.

Diante disso, esta D. Assessoria Juridica opina favoravelmente pela dispensa 

de licitagao no caso concreto em analise, pelo baixo valor e, tomando em conta a 

urgencia da contratagao, pois se trata de moveis destinados a casa municipal de 

acolhimento de criangas e adolescentes em situagao de risco, necessarios para 

manter a qualidade do servigo publico prestado.

E o parecer. Submeta-se a apreciagao si nor.
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