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PARECER N° 088/2019 - LIC
DE: PROCURADORIA JURIDICA DO AAUNICIPIO DE PALMITAL - PR
DISPENSA DE LICITACAO 08/2019
PARA: EXECUTIVO MUNICIPAL
EMENTA: AQUISIQAO KIT DO PROGRAMA
NASF, HAJA VISTA QUE CONSIDERADO A
PORTARIA GWI/MS N° 3.502/2017, QUE ISNTITUI
NO AMBITO DO SISTEMA UNICODE SAUDESUS, A ESTRATEGIA DE FORTALECIMENTO
DAS AQOES DE CUIDADO DAS CRIANQAS
PARA
SUSPEITAS, COMO CONFIRMADAS
SINDROME
CONGENITA
ASSOCIADA
A
INFECQOES PELO VIRUS ZIKA (SCZ) E OUTRAS
SIMDROMES, COMO AS CAUSADAS POR
SIFILIS,
TOXOPLASMOSE,
REBEULA,
CITOMEGALOVIRUS
E
HERPES
VIRUS
(STORCH), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA
PREFEITURA MUNICIAPL DE PALMITAL -PR,.
O pedido foi deferido pelo Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal atraves do
Memoranda N°023/2019.
Ato continue, o Departamento de Contabilidade verificou a existencia
de previsao de recursos orpamentdrios para as despesas a serem realizadas com o
objeto a ser adquirido.
E o relatorio.
Prefacialmente, cumpre esclarecer que a licitagdo nos contratos e a
regra, porem a Lei 8.666/93 apresenta situagoes especiais em que podera haver a
dispense da licitagdo nas contratagoes feitas pela Administragdo Publica.
Como toda regra tern sua excegao, o Estatuto de Licitagoes permite
como ressalva d obrigagdo de licitar, a contratagdo direta atraves de processes de
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dispense e inexigibilidade de licitagao, desde que preenchidos os requisites
previstos na lei.
Nesse sentido, pode-se dizer que a dispense de licitogoo node mois e
que a possibilidode de celebrogdo direto de contreto entre o Administrogeo e o
perticuler, nos cesos estebelecidos no art. 24, do Lei 8.666/93.
Por isso, muites vezes deve o edminisfredor optar pela dispense, uma
vez que, como afirma Mergal Justen Filho, "os custos necessaries a licitagao
ultrepassardo beneficios que dele poderao advir".
O mestre Morgel Justen Filho verse precisomente sobre os motivos que
levom a dispense de licitagab:
"o dispense de licitagao verifica-se em situagoes em
que, embora viavel competigdo entre particulares,
a licitagao afigura-se inconveniente ao interesse
publico. (...). Muites vezes, sabe-se de antemao que
a relagdo custo-beneficio sera desequilibrada. Os
custos

necessarios

d

licitagao

ultrapassarao

beneficios que dele poderao advir.”
Para a professora Vera Lucia Machado:
"a dispensa e figura que isenta a Administragao do
regular procedimento licitatorio,
campo

fatico ser viavel

a

apesar de no

competigao,

pela

exigencia de varios particulares que poderiam
oferta o bem ou servigo." MACHADO DAVILA. Vera
V'L,
V .

Lucia.

Temas

Polemicos

sobre

Licitagoes

e

t.

Contratos. 2a ed. Rev. e Ampl. Sao Paulo: Malheiros,
V'*'

1995, P. 76.
E de se inferir das iranschgoes acima que a dispensa de licitagao,
prevista no art. 24 da Lei 8.666/93, so deve ocorrer por razoes de interesse publico.
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como no caso em analise. Obviamente, nesses casos, a realizagao da licitagdo viria
tdo-somente a sacrificar o interesse publico, motivo pelo qual o legislador
concedeu ao administrador a faculdade de dispensar o certame nos casos
expressamente previstos.
Ademais, como se pode observer, o valor total da despesa com a prestagdo dos
servigos citados e R$ 3.615,12 (Tres AAil, Seiscentos e Quinze Reals e Doze Centavos),
e considera-se, conforme a engenharia obras e instalagoes, o valor e abaixo do
limit© previsto no artigo 24, inciso !, da Lei 8666/93, que dispoe:
Art. 24. E dispensavel a licitagdo: (Vide Lei n° 12.188, de
2.010) Vigencia
I - para obras e servigos de engenharia de valor ate 10%
(dez por cento) do limit© previsto na alinea "a", do inciso I do artigo
anterior, desde que ndo se refiram a parcelas de uma mesma obra ou
servigo ou ainda para obras e servigos da mesma natureza e no
mesmo

local

que

possam

ser

realizadas

conjunta

e

concomitantemente; (Redagao dada pela Lei n° 9.648, de 1998)
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 ndo se
refiram a parcelas de um mesmo servigo, compra ou alienagdo de
maior vulto que possa ser realizada de uma so vez; (Redagao dada
pela

Lei

n° 9.648,

de

1998)Assim,

na

esteira

do

prinefpio da

razoabilidade, devem ser considerados como servigos aqueles que, de
forma exclusive, pessoal, devam ser prestados ou assinados por
profissionais engenheiros,- analisando-se, em

cada caso, a real

necessidade de a contratada te-los em seus quadros.
Ademais, de suma relevdncia destacar que se trata de contratagdo
para execugdo unica de servigo, conforme de infer© das informagdes repassadas
pela Comissao de Licitagoes, ou seja, nao se refer© d parcela de um mesmo objeto
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de maior vulto, pois se assim o fosse haveria necessidade de um regular
procedimento de licitagao, como determina a premissa legal.
Assim, e em atendimento ao que prescreve o artigo 26 da Lei de
Licifagdes, cabe ressaltar que a razao da escolha da empresa em tela e pela
reconhecida qualidade dos servigos que oferece e, especialmente, pelos pregos
que pratica que sao ndo apenas condizentes com aqueles verificados no mercado,
como

muito

abaixo

dos

concorrentes,

e,

portanto,

vantajosos

para

a

Administragdo.
Diante disso, esta Procuradoria opina favoravelmente pela dispense
de licitagao no caso concrete em analise, tendo em vista o valor da contratagdo,
em face ao custo da realizagao de um certame licitatorio, com fundamenfo no
artigo 24, da Lei n. 8666/93 e demais dispositivos legais atinentes a especie.
Palmital-PR, 19 de Margo de 2019.

DANI

IAA SCHREINER

Procurador do Municipio
OAB/PR 46.945
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