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ASSESSORIA JURlDICA
PARECER JURIDICO N° 231/2013-JUR
DISPENSA DE LICITAgAO N° 072/2013
t

Da: Assessoria Jundica do Municipio.
Para: Executive Municipal.
Assunto:

CONTRATAQAO

DE

EMPRESA

PARA

PRESTAQAO

DE

SERVIQOS

FUNERARIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PROMOQAO SOCIAL PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES.
.'I
Em atendimento ao Oficio n° 259/2013-GAB, seguem as considera$6es desta
Assessoria Juridical
A Secretaria Municipal de Promogao Social solicitou atraves do Oficio datado de 06
de junho de 2013, a CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA PRESTAQAO DE SERVIQOS
FUNERARIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PROMOQAO SOCIAL PELO PERfODO DE 03 (TRES) MESES. Juntou orgamento detalhado.
Como se pode observar o valor total da despesa com a aquisigao 6 de R$ 7.645,00
(sete mil seiscentos e quarenta e cinco reals), valor esse abaixo do limite de R$ 8.000,00
(Oito Mil Reals), o qual estS previsto no Art. 24, II, c/c Art. 23, II, ‘a’, ambos da Lei 8.666/93,
que dispoe:
“Art. 24. 1= dispens6vel a licitagao:
II - para outros servlgos 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 sd vez; (Redagao dada pela Lei n° 9.648, de
1998)”.
Por sua vez, o artigo 23, inciso II, ‘a’, do mesmo diploma legal aduz que:

"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:
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// - para compras e servigos nSo referidos no inciso anterior: (RedagHo
dada pela Lei n° 9.648, de 1998)
a- convite - ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redagao dada pela Lei
n° 9.648, de 1998)”
O valor gasto com aquisigao, como acima citado 6 de R$ 7.645,00 (sete mil
seiscentos e quarenta e cinco reais), portanto fica viavel a dispensa com fundamento no
baixo valor.

Iz de esclarecer que o limits para a realizagao de compras diretas pela Administra?3o
e de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que corresponds ao perceptual de 10% do previsto na
alinea ‘a’, inciso II, do artigo 23 (Lei n. 8.666/93), portanto, como j£ citado acima, viavel a
dispensa com fundamento no valor da despesa.

No dizer de Vera Lucia Machado D’Avila, a dispensa:
“[...] 6 figura que isenta a Administragao do regular procedimento licitatdrio,
apesar de no campo tetico ser vi&vel a competigao, pela existencia de
v&rios particulares que poderiam ofertar o bem ou sen/igo. Entretanto,
optou o legislador 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 sen/igos”1.
Como ressalta a autora, em hipdteses excepcionais, o proprio legislador permitiu a
dispensa de licitagao, em razao de determinadas circunstancias feticas peculiares, como a
verificada in casu.
Frisando, ainda, que nos casos relacionados pela legisiagdo, ha a discricionariedade
da Administragao Publica na escolha da dispensa ou nao do certame, devendo sempre levar
em conta o interesse publico.

Dl PIETRO, Maria Sylvia; RAMOS, Dora Maria de Oliveira. SANTOS, Mdrcia Walquiria Batista dos; DAVILA,
Vera LOcia Machado. Temas Pol§micos sobre Licitagdes e Contratos. 3* ed. rev. e ampl. SSo Paulo: Malheiros,
1998.
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For isso, muitas vezes deve o administrador optar pela dispensa, uma vez que, como
afirma Marpal Justen Filho, "os custos necessArios a licitagao ultrapassarao beneficios que
dela poderao advir'*.

Lembre-se que ate o memento jci foram realizados mais de 39 pregoes, 05 tomadas
de pregos e 01 concorrencia, estando o setor de licitagoes se dedicando ao mSximo para
concluir os procedimentos de licitagao em tramite e realizar outros que

estao sendo

planejados.
Assim, se nao houve a realizagao de todas as contratagoes que se fazem
necessarias atrav^s de regular procedimento licitatbrio atb o presente memento, trata-se de
fato plenamente justificavel, pois no inicio da atual gestao nenhum contrato estava apto para
ser aditivado, gerando acumulo de sen/igos relatives a realizagao de contratagoes.
Diante disso, esta D. Assessoria Juridica opina favoravelmente pela dispensa de
licitagao no caso concreto em analise pelo baixo valor.
£ o parecer. Submeta-se a apreciagao superior.
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