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PARECER JURIDICO
DISPENSA DE LICITAQAO

Trata o presente expediente da possibilidade do poder
publico contratar associagao de catadores de materials reciclaveis atraves
da modalidade de Dispensa de Licita$ao fundamentado no Artigo 24,
XXVII, da Lei 8.666/93. Diante disso passamos a analise do caso em
concrete.
O Artigo 24 da Lei 8.666/93 disciplina as hipoteses onde a
contratagao direta tem cabimento. Sao 28 Incisos onde taxativamente sao
expressas as condi^oes nas quais a Administragao pode contratar
diretamente sem ter que submeter ao rito das modalidades tradicionais e
recomendadas.
Desta forma, nao e dada a Administragao a faculdade de
criar hipoteses para efetivar compras com dispensa de licitagao diversas
das elencadas no texto legal ate porque licitagao e uma exigencia
constitucional. Em suma, nao se admite mascarar a exigencia sob o
pretexto legal da contratagao direta.
A Administragao nao tem o direito de dispensar licitagao ao
seu livre arbitrio podendo vir a provocar favorecimentos em detrimento a
determinados fornecedores alegando amparo legal. Neste prisma, e
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oportuna a colocaQao de Diogo Figueiredo que afirma que a licita^ao pode
ser excepcionalmente dispensada nos contratos celebrados em obediencia a
clausulas uniformes, nos casos de urgencia, nos contratos personalissimos
ou cuja execu9ao dependa de tecnicas ou materials patenteados, nos casos
r

de arrendamento mercantil para o servigo publico e nos casos de prestagao
de pequeno vulto.
Ora, esta claro que a dispensa de licitagao, em sentido ample
independe de discernimento sendo integralmente prevista em lei. A
dispensa exige interpretagao restritiva. Sempre deve prevalecer o interesse
publico em sua acepgao mais ampla e que jamais pode se confundir com o
interesse particular da Administragao. Conforme Adilson ABREU Dallari,
podemos formular tres principles em fungao dos quais a licitagao seria
dispensaveb

impossibilidade

material,

impossibilidade

jurldica

e

conveniencia administrativa.
O que se busca genericamente proteger e a moralidade
administrativa e a lisura nas licitagoes entao e clarificado que a
Administragao nao pode alargar as hipoteses de dispensa de licitagao em
detrimento ao oportunismo seja por falta de planejamento ou para prestar
favorecimento a determinados fornecedores.
Podemos solidificar o entendimento de que toda dispensa de
licitagao excepciona a norma e como tal deve estar embasada em
fundamentos imprescritlveis de modo a preservar o interesse publico.
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0 tema em questao e tao delicado que o proprio legislador
previu no artigo 89 da Lei 8.666/93, a conduta tipificada como crime para o
servidor que, a recalcitrancia da Lei, dispensa ou inexige licitagao fora das
hipoteses previstas em lei ou deixa de observar as formalidades pertinentes
a dispensa ou a inexigibilidade. Este tipo de crime pode ser imputado ao
agente da Administragao Publica e, alem da autoridade responsavel pela
contratagao, respondera tambem pela infragao o Procurador que emitiu
parecer favoravel a contratagao direta, no entanto, o terceiro nao
integrante da Administragao Publica que concorrer para o crime e tiver
auferido vantagem em virtude da contratagao direta nao conforme,
tambem estara sujeito a punigao. E imperioso, para a caracterizagao do
crime que o agente atue voltado a obter um outro resultado, ou seja, nao
seja conduta meramente negligente e sim com a intengao de burlar a
legislagao.
A licitagao e exigivel sempre que for possivel viavel a
competigao, o certame, a disputa entre os que podem contratar com a
entidade obrigada a licitar, e a liberagao do obrigado.
Importante

ressaltar

que

nao

somente

para

prestar

favorecimento que o agente pode ser compelido a praticar conduta
delituosa, mas tambem para suprir deficiencias em situagoes onde se
revestem de urgencia dada a falta de planejamento da entidade envolvida.
Para exemplificar, se em determinado momento a Administragao se ve sem
determinado insumo que e imprescindivel para o funcionamento de
determinado equipamento e a paralisagao deste pode acarretar prejuizos
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normas

tecnicas,

ambientais

e

de

saude

publica. (Redagao dada pela Lei n° 11.445, de
2007).
Para empresas que promovem o tipo de atividade descrita no
Inciso XXVII, existe a possibilidade da dispensa de licitagao. Trata-se de
medida

que

visa

promover

o

desenvolvimento

social

atraves

do

favorecimento a classes menos favorecidas.
Como pudemos observar, toda dispensa de licitagao deve ser
embasada em fatos legalmente previstos nao sendo discricionario para a
Administragao Publica prover aquisigoes/contratagoes sem o devido amparo
e sempre, exaustivamente justificadas.
Alem da motivagao, nao e o fato de existir casos onde a
dispensa e permitida que esta pode ser feita sem criterios. Toda dispensa
deve ser precedida de pesquisa de pregos no mercado, quando for possivel e
ainda, a empresa a ser contratada deve estar com sua documentagao fiscal
rigorosamente atualizada.
/

E evidente que a veriflcagao da regularidade de qualquer
decisao sempre depende da verificagao em cada caso concrete, da
ocorrencia, da intensidade dos motives invocados pela Administragao, no
entanto, sempre esta deve tratar temas que excepcionam a norma com o
maximo de criterio para buscar sempre a Supremacia do Interesse Publico
sobre a do Particular.
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incalculaveis para a sociedade, e um caso de urgencia? Pode o servidor
simplesmente promover a contrata^ao direta respaldado no Inciso IV do
Artigo 24 da Lei 8.666/93?
✓

E evidente que nao, obviamente deve ser sempre aplicado o
Principio

da

Proporcionalidade

ao

caso

concrete

mas,

porque

a

Administra$ao nao fez seu planejamento com eficiencia provendo suas
necessidades em consonancia com a Lei? Nao e admissivel que a sociedade
tenha que arcar com o onus da incompetencia da Administragao Publica.
Dai o porque existe um artigo na Lei especialmente dedicado
as hipoteses onde a dispensa e legalmente prevista os quais analisaremos a
seguir'
/

Art. 24. E dispensavel a licitagao-

u
XXVII

na

contratagao

da

coleta,

processamento e comercializagao de residues
solidos urbanos reciclaveis ou reutilizaveis, em
areas com sistema de coleta seletiva de lixo,
efetuados por associagoes ou cooperativas
formadas exclusivamente por pessoas fisicas
de baixa renda reconhecidas pelo poder publico
como catadores de materiais reciclaveis, com o
uso de equipamentos compativeis com as
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Nada mais oportuno do que lembrar a advertencia do Min.
Ivan Luz' “As excegoes devem ser adotadas com muita cautela para que
nao prolifere a corrupgao estimulada pelas preferencias imotivadas,”
No caso especifico, denota_se que a associagao a ser
contratada ja se utiliza do espago destinado ao Aterro Sanitario, tal espago
foi cedido por antigos gestores atraves de comodato. Apesar de entender
esse Procurador que o referido comodato nem de longe poderia ter sido
formalizado, deixamos o debate para outra oportunidade. Voltando a
analise da possibilidade de contratagao de associagao de catadores atraves
da dispensa de licitagao, torna imperioso informar que a formalizagao do
termo de contrato encontra-se embasada em diversas reunioes em que
participaram os membros da associagao, representantes do Governo
Municipal e ainda o D. Representante do Ministerio Publico do Estado do
Parana.
Em uma das diversas reunioes ficou acordado que o
Municipio de Palmital repassaria o valor de R$ 9.500,00 (Nove Mil e
Quinhentos Reals) na forma de ajuda de custo a associagao contratada. O
referido valor tern como base o complemento da renda e ainda contribuir
para que os associados (todos os membros encontra-se as margens da
sociedade sem as minimas condigoes de subsistencia) possam recolher
contribuigao previdenciaria,

que na atualidade nem

de longe sao

recolhidos. Esse ponto merece total atengao, pois com os valores repassados
pelo municipio mensalmente, os associados poderao contribuir para

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222

*000030
Prefeitura de

PALMITAL
Gestao Cidada 12013 - 2016
previdencia social e passando serem segurados do Regime Geral da
Previdencia, com os direito que um trabalhador comum possui.
Os

catadores

de

materias

reutilizaveis

e

reciclaveis

desempenham papel fundamental na implementagao da Politica Nacional
de Residuos Solidos (PNRS), com destaque para a gestao integrada dos
residues solidos. De modo geral, atuam nas atividades da coleta seletiva,
triagem, classificagao, processamento e comercializagao dos residuos
reutilizaveis e reciclaveis, contribuindo de forma significativa para a cadeia
produtiva da reciclagem.
Sua atuagao, sob condigoes precarias de trabalho, se da
individualmente, de forma autonoma e dispersa nas ruas e em lixoes, como
tambem, coletivamente, por meio de associagao.
A atuagao dos catadores de materiais reutilizaveis e
reciclaveis, cuja atividade profissional e reconhecida pelo Ministerios do
Trabalho e Emprego desde 2002, segundo a Classificagao Brasileira de
Ocupagoes (CBO), contribui para o aumento da vida util dos aterros
sanitarios e para a diminuigao da demanda por recursos naturals, na
medida em que abastece as industrias recicladoras para reinsergao dos
residuos em suas ou em outras cadeias produtivas, em substituigao ao uso
de materias-primas virgem.
A Politica Nacional dos Residuos solidos atribui destaque a
importancia dos catadores na gestao integrada dos residuos solidos,
estabelecendo como alguns de seus principios o “reconhecimento do residue
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solido reutilizavel e reciclavel como um bem economico e de valor social,
gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania e a uresponsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtod\
Alem disso, a PNRS incentiva a criagao e o desenvolvimento
de cooperativas ou de outras formas de associagao de catadores de
materials reutilizaveis e reciclaveis e define que sua participagao nos
sistemas de coleta seletiva e de logistica reversa devera ser priorizada. A
esse respeito, destaca-se a Lei n° 11.445/2007, que estabelece as diretrizes
nacionais para o saneamento basico, na qual ja havia sido estabelecida a
contratagao de cooperativas e associagoes de catadores de materials
reciclaveis, por parte do titular dos servigos publicos de limpeza urbana e
manejo de residues solidos, dispensavel de licitagao.
O fortalecimento da organizagao produtiva dos catadores em
cooperativas e associagoes com base nos principios da autogestao, da
economia solidaria e do acesso a oportunidades de trabalho decente
representa, portanto, um passo fundamental para ampliar o leque de
atuagao desta categoria profissional na implementagao da PNRS, em
especial

na

cadeia

produtiva

da

reciclagem,

traduzindo*se

em

oportunidades de geragao de renda e de negocios, dentre os quais, a
comercializagao em rede, a prestagao de servigos, a logistica reversa e a
verticalizagao da produgao.
Com isso, importantes conquistas tem sido alcangadas para o
fortalecimento da atuagao dos catadores com melhoria das condigoes de
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trabalho, o que, por sua vez, contribui para aprimorar a atua^ao desse
segmento na implementa^ao da PNRS. O Governo Municipal vem atuando
no apoio e na promogao do fortalecimento das cooperativas e associates de
catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis, por meio de um conjunto
de agoes empreendidas por diferentes orgaos, o que requer articulagao e
integragao entre agdes de cunho social, ambiental e de ordem economica.
Enfim, por tudo o quanto se viu e se expos, resta evidenciada
a possibilidade do Ente Municipal formalizar a contratagao com a
Associagao de Catadores de Materiais Reciclaveis de Palmital atraves de
Dispensa de Licitagao, fazendo uso do Artigo 24, XXVII da Lei 8.666/93.
Ainda, podera o Municipio Contratante se valer da Ata das
Reunioes ocorridas no ambito do Ministerio Publico do Estado do Parana,
bem como do TAG firmando com o mesmo orgao.
Esse e o parecer, submeta-se a apreciagao superior.
Palmital, 27 de Abril de 2016.

JULICtCEZAk DA7 SILVA
Procurador Municipal
OAB7PRr55.64-2
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