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PARECER N°172/2020-LIC

DE: PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR

DISPENSA DE LICITACAO 013/2020

PARA: EXECUTIVO MUNICIPAL

EMENTA: AQUISIQAO DE MASCARAS SIRURGICAS DECARTAVEIS DE PROTEgAO 
FRONTAL PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DAS UNIDADE DE SAUDE DO 
MUNICIPIO DE PALMITAL.

O pedido foi deferido pelo Excelentissimo Senhor Prefeito 
Municipal atraves do Memorando N°032/2020.

Ato continue, o Departamento de Contabilidade verificou a 

existencia de previsdo de recursos orgamentdrios 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 

poderd haver a dispense da licitagdo nas contratagoes feitas pela 

Administragdo Publico.

Como toda regra tern sua excegdo, o Estatuto de Licitagdes 

permite como ressalva d obrigagdo de licitar, a contratagdo direta atraves 

de processes de dispense e inexigibilidade de licitagdo, desde que 

preenchidos os requisites previstos na lei.

Nesse sentido, pode-se dizer que a dispense de licitagdo nada 

mais e que a possibilidade de celebragdo direta de contrato entre a

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL-,PR 0
* CNPJ 75680025^0001-B2 ' ' * ' U U £ O

GESTAO 2017-2020

Administragao e o particular, nos casos estabelecidos no art. 24, da Lei 

8.666/93.

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

uma vez que, como afirma Margal Justen Filho, "os custos necessdrios d 

licitagdo ultrapassardo beneffcios que dela poderdo advir".

O mestre Margal Justen Filho versa precisamente sobre os 

motivos que levam a dispensa da licitagdo:

"a dispensa de licitagdo verifica-se em situagoes 

em que, embora vidvel competigdo entre

licitagdo afigura-separticulares,

inconveniente ao interesse publico. (...). Muitas

a

vezes, sabe-se de antemdo que a relagdo 

custo-beneficio sera desequilibrada. Os custos 

necessdrios d licitagdo ultrapassardo beneffcios 

que dela poderdo advir."

Para a professora Vera Lucia Machado:

"a dispensa e figura que isenta a Administragao 

do regular procedimento licitatorio, apesar de 

no campo fdtico ser vidvel a competigdo, pela 

exigencia de varies particulares que poderiam 

oferta o bem ou servigo." MACHADO DAVILA. 

Vera Lucia. Temas Polemicos sobre Licitagdes e 

Contratos. 2a ed. Rev. e Ampl. Sdo Paulo: 

Malheiros, 1995, P. 76.

E de se inferir das transcrigdes acima que a dispensa de 

licitagdo, prevista no art. 24 da Lei 8.666/93, so deve ocorrer por razdes de 

interesse publico, como no caso em andlise. Obviamente, nesses casos, a
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realizagao da licitagao viria tao-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 observar, o valor total da despesa com a prestagao 

dos servigos citados e R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), e considera-se, 

conform© a engenharia obras e instalagoes, o valor e abaixo do limit© 

previsto no artigo 24, inciso I, da Lei 8666/93, que dispoe:

"Art. 24. E dispensdvel a licitagao:

I - para outros servigos e compras de valor ate 

10% (dez por cento) do limite previsto no alinea 

"a", do inciso I 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; 

(Redagdo dada pela Lei n° 9.648, de 1998)”.

Por sua vez, o artigo 23, inciso I, alinea ‘a’, do mesmo diploma

legal estabelece que:

"Art. 23. As modalidades de licitagao a que se 

referem os incisos I a III do artigo anterior serao 

determinadas em fungdo dos seguintes limites, 

tendo em vista o valor estimado da 

contratagdo:

I - para obras e servigos de engenharia: 

Redagdo dada pela Lei n° 9.648, de 1998)
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ate R$ 150.000,00 (cento e 

(Redagao dada pela 

Assim, o limite para a 

contratagao de servigos de engenharia pela 

Administragdo, coma ocorre in casu, e de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), que corresponde ao 

percentual de 10% do previsto na alinea ‘a’, 

inciso II, do artigo 23 (Lei n. 8.666/93).

a) convite 

cinquenta mil reais); 

Lei n° 9.648, de 1998)

Assim, na esteira do prindpio da razoabilidade, devem ser 

considerados como servigos de engenharia aqueles que, de forma exclusiva, 

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 

contratagao para execugao unica de servigo, conforme de infere das 

informagoes repassadas pela Comissao de Licitagdes, ou seja, ndo se refere 

d parcela de um mesmo objeto de maior vulto, pois se assim o fosse haveria 

necessidade de um regular procedimento de licitagdo, como determine a 

premissa legal.

Assim, e em atendimento ao que prescreve o artigo 26 da Lei de 

Licitagdes, cabe ressaltar que a razdo da escolha da empresa em tela e 

pela reconhecida qualidade dos servigos que oferece e, especialmente, 

pelos pregos que pratica, que sdo 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
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dispensa de licitagdo no caso concrete em andlise, tendo em vista o valor 

da contratagdo, em face ao custo da realizagdo de um certame licitatorio, 

com fundament© no artigo 24,1, da Lei n. 8666/93 e demais dispositivos legais 

atinentes a especie.

Palmital-PR, 08 de Maio de 2020.

DANIlGgA^ORIM SCHREINER

Procurador do Municfpio 

OAB/PR 46.945ti.-
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PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 038/2020

DISPENSA DE LICITACAO N° 013/2020

OBJETO: AQUISIQAO DE MASCARAS SIRURGICAS DECARTAVEIS DE PROTEQAO 
FRONTAL PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO 
DE PALMITAL.

VALOR: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)

(PRAZO DE VIGENCIA: 31/12/2020

PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado mediante apresentagao das respectivas Notas 

Fiscais.

CONTRATADO: DROGARIA E FARMACIA SANTA MONICA DE PALMITAL LTDA

CNPJ-77.497.527/0001 -06

DOTAQAO ORQAMENTARIA:

dotaqOes
Grupo da fonteExercicio Conta da 

despesa
Funcional program£tica Fonte de 

recurso
Natureza da 
despesada

despesa iPWr,:

2020 339 08.002.10.122.1001.2145. 908 3.3.90.36.00.00 Do Exercicio

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de dispensa tem fundamento no artigo 24, inciso II, da 

Lei n. 8666/93, nos termos do Oficio da Secretaria responsavel, bem como parecer juridico, que 

embasam esse processo.

Palftiital, 08/05/2020.
/

r
i

VALDENEI DE SOU
PRlzFEITO municipal
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HOMOLOGAQAO

DISPENSA DE LICITAgAO N° 013/2020 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N°038/2020

OBJETO: AQUISIQAO DE MASCARAS SIRURGICAS DECARTAVEIS DE PROTEQAO 
FRONTAL PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO 
DE PALMITAL.

Com fundamento nas informa<?6es constantes no Oficio da Secretaria Municipal de Educagao, 

ante as justificativas que se embasam no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, o Prefeito 

Municipal resolve HOMOLOGAR a dispensa de licitagao para a contratagao supra 

supramencionada, tendo como contratada DROGARIA E FARMACIA SANTA MONICA DE 

PALMITAL LTDA CNPJ-77.497.527/0001-06. Para a efetivagao da presente dispensa levou-se 

em conta a necessidade de publicidade e transparencia dos atos administrativos, visando o 

atendimento ao interesse publico.

/
/Edificio da Prefeitura Municipal de p/lmital, 08/05/2020

VALDENEI DE S

PREFEITO MUNICIPAL
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GABINETE DO PREFEITO 

RATIFICAgAO

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAgAO N°013/2020

REF: OBJETO: AQUISIQAC DE MASCARAS SIRURGICAS DECARTAVEIS DE PROTEgAO 
FRONTAL PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO 
DE PALMITAL., conforme art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

A documentagao referente ao Procedimento Licitatorio n° 038/2020, Dispensa de 
Licitagao n° 013/2020, atende a todos os requisites do Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.

Com efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a Dispensa de Licitagao n° 

013/2020, para a contratagao dos servigos supramencionados, junto a empresa vencedora:

DROGARIA E FARMACIA SANTA MONICA DE PALMITAL LTDA-CNPJ-77.497.527/0001-06

Encaminhe-se para publicagao e demais providencias legais

Palmital-PR, 08/05/2020

ENEI DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL


