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ASSESSORIA JURIDICA

PARECER JURIDICO N° 0117/2013-JUR

DISPENSA DE LICITAQAO N° 050/2013

f

Da: Assessoria Jundica do Municipio.
Para: Executivo Municipal.

Assunto: AQUISIQAO DE MATERIAL IMPRESSO GRAFICO PARA SER UTILIZADO 

PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAQAO.

Em atendimento ao Oficio n° 137/2013-GAB, seguem as consideragoes desta 

Assessoria Jundica:

As Secretarias Municipal de Administragao, solicitou atraves do Oficio datado de 16 

de Abril de 2013, a AQUISIQAO DE MATERIAL IMPRESSO GRAFICO PARA SER 

UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAQAO. Juntou or5amento detalhado.

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

930,00 (Novecentos e Trinta Reals), valor esse abaixo do limite de R$ 8.000,00 (Oito 

Mil Reals), o qual esta previsto no Art. 24, II, c/c Art. 23, II, ‘a’, ambos da Lei 
8.666/93, sendo valor extremamente irrisorio e para contratagao de servigo 

especifico, o que nao justifica a realizagao de urn procedimento licitatorio.

Porem, no presente caso, mostra-se totalmente vtevel a dispensa diante da 

urgencia na aquisigao dos materials impresses, pois serao utilizados para a 

divulgagao da festa realizada em comemoragao ao anivers£rio do municipio, a ser 

realizada nos dias 27 e 28 de Abril.

Neste sentido, considerando a extrema urgencia na contratagao, tendo em 

vista a necessidade da divulgagao da festa em comemoragao ao aniversSrio do
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municipio, conforme ja fora ventilado, opinamos pela contratapao via dispensa de 

licita$ao, conforme preve o Art. 24, IV da Lei 8.666/93:

Art. 24. 1= dispensSvel a licitagao:

[...]

IV - nos casos de emergencia ou de calamidade publica, 

quando caracterizada urgencia de atendimento de situagao que 

possa ocasionar prejuizo ou comprometer a seguranga de 

pessoas, obras, servigos, equipamentos e outros bens, 

publicos ou particulares, e somente para os bens necessetrios 

ao atendimento da situagao emergencial ou calamitosa e para 

as parcelas de obras e servigos que possam ser concluidas no 

prazo mSximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 

ininterruptos, contados da ocorrencia da emergencia ou 

calamidade, vedada a prorrogagao dos respectivos contratos;

Nesse sentido, Cretella Junior:

“£ dispenscivel tambbm a licitagao nos casos de emergencia ou 

de calamidade publica. Situagoes emergenciais ou situagoes 

calamitosas nao se compadecem com o procedimento 

licitatdrio, empregado em situagoes normals, quando as 

formalidades devem ser rigorosamente observadas’’1.

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

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

vidvel a competigao, pela existencia de vdrios particulares que poderiam ofertar o 

bem ou servigo. Entretanto, optou o legislador por permitir que, nos casos por e/e

CRETELLA JUNIOR, Jos6. Das licitagdes publicas. Rio de Janeiro: Forense. p. 182.
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elencados, e tao-somente nesses cases, 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’*2.

Como ressalta a autora, em hip6teses excepcionais, o proprio legislador 

permitiu a dispensa de licita9ao, em razao de determinadas circunstancias teticas 

peculiares, como a verificada in casu.

Por outro lado, mas no mesmo sentido, sugerimos seja realizado orgamento 

para a contratagao, bem como seja realizada aquisigao de quantia razo^vel, para 

que os servigos publicos nao sejam interrompidos e tamb6m, para que nao seja 

realizada contratagao acima do razocivel.

Vale anotar que ainda nao foi realizada licitagao para aquisigao de material 

grafico impress© diante da existencia de inumeros procedimentos licitatorios de 

maior relevancia e necessidade para serem concluidos.

Neste ponto, cite-se que foram abertos 17 (Dezessete) pregbes, 01 (Uma) 

Tomada de Prego e 01 (Uma) Concorrencia, praticamente todos os procedimentos 

com v^rios lotes, tudo visando a aquisigao de combustivel, pegas, outros materias 

de expediente igualmente essenciais cuja vultuosidade do valor da aquisigao 

justificou a preferencia, contratagao de servigos terceirizados na area de saude e 

outras.

Portanto, ha justificativa plausfvel para ainda nao ter sido aberto procedimento 

de licitagao para contratagao de fornecedor de material grafico impress©, e sendo 

este fornecimento de material essencial para a divulgagao da festa em

2 Dl PIETRO, Maria Sylvia; RAMOS, Dora Maria de Oliveira. SANTOS, Marcia Walquiria Batista dos; 
D’AVILA, Vera Lucia Machado. Temas Polimicos sobre LicitagQes e Contratos. 3a ed. rev. e ampl. 
Sao Paulo: Malheiros, 1998.
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comemora^ao ao aniversario do municfpio, nao ha como se aguardar a realizagao 

de um procedimento licitatorio.

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

de licitagao no caso concrete em an^lise, pelo baixo valor e, tomando erti conta a 

urgencia da contratagao, pois se trata de servigo essencial para a divulgagao da 

festa em comemoragao ao aniversario do municipio.

£ o parecer. Submeta-se a apreciagao superior.

Palmital-PR, 16 de Abril de 2013,/

ALDEC| SAJ^MROG
ASSESSOR JURIpICP 
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