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PARECER N° 037/2015 - LIC
DISPENSA DE LICITACAO N° 006/2015
PROCEDIMENTO DE LICITAQAO N° 020/2015
DE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR.
PARA: EXECUTIVO MUNICIPAL

EMENTA:
DESNECESSIDADE
DE
PREVIO
PRONUNCIAMENTO JURIDICO EAA PROCESSOS
DE DISPENSA DE LICITAgAO POR VALOR (ART.24,
L E II), DA LEI N° 8.666/93). A DISPENSA DE
LICITAgAO POR VALOR NAO EXIGE, PARA
EFEITO DE SEU ENQUADRAMENTO LEGAL, AAAIS
DO QUE AAERO CALCULO ARITAAETICO, QUE
RODE
E
DEVE SER
FEITO PELA AREA
ADAAINISTRATIVA. EXAAAE JURIDICO RESTRITO A
AAINUTA DE CONTRATO, QUE EAABORA NAO SEJA
OBRIGAT6RIO E, DE REGRA, SEQUER USUAL,
PODE, EVENTUALAAENTE, VIR A SER ADOTADO
PELA ADAAINISTRAgAO.

Trata

o

present©

protocolado

de

solicitagao .

encaminhada pela Secretaria Municipal de Administragao, visando a analise e
emissdo de Parecer quanto a possibilidade de contratagdo direta de empresa para
a aquisigdo de relogio de ponto biometrico para control© de frequencia
servidores publicos do Munictpio de Palmital.
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Os

atos

relacionados

aos

casos

especificos

de

contratagoes diretas estdo amparados pelos incisos I e II, do art. 24, da Lei na 8.666,
de 21 de junho de 1993.
Os dispositivos legais acima citados preveem a dispense
de licitagdo quando o valor da contratagdo ndo ultrapassar o percenfual de 10%
(dez por cento) dos limites estipulados para a modalidade de convite, seja para a
contratagdo de obras e servigos de engenharia, seja para outros servigos e
compras diversas.
A proposito da questdo ora suscitada, faz anos que
alguns orgdos governamentais ja vem considerando, por aprego aos principios da
nacionalidade e da economicidade, a desnecessidade de submeter ao exame e
jpronunciamento de seus orgdos juridicos os processes relatives d dispense de
licitagdo com base nos dispositivos legais retro mencionados.
Ndo obstante o comando legal acima transcrito, sua
regra destina-se aos outros casos de dispense e de inexigibilidade de licitagdo que
ndo os contemplados nos incisos I e II, do art. 24, da Lei n° 8.666/93, por pressupor
aqueles, diferentemenie destes, analise juridica com vistas d sua conformidade as
hipoteses legais.

i

De fato, a dispense de licitagdo por valor ndo exige, para
efeito de seu enquadramento legal, mais do que mero cagulo aritmetico, que pode
e deve ser feito pela area administrativa.
A propria Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos, ao
prever a necessidade ratificagdo e publicagdo dos atos autorizativos das situagdes
de dispense e inexigibilidade de licitagdo, para efeito e condigdo de sua eficacia,
exclui dessa exigencia os casos de dispense para contratagoes de valores restritivos,
conforme se pode observer da transcrigdo do seu art. 26, abaixo:
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“Art. 26 As dispensas previstas nos §§ 2° e 4° do art. 17 e nos incisos III a
XXIV do art. 24, as situapoes de inexigibilidade refertdas no art. 25,
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do
pardgrafo unico do art. 8° deverao ser comunicados dentro de tres dias a
autoridade superior, para ratificagao e publicagdo na imprensa oficial,
,

no prazo de cinco dias, como condigdo para eficacia dos atos.” (negrito
nosso)
Ora, se a propria lei ndo ve necessidade quer da

ratificagao, quer da publicagdo dos atos de dispense de licitagdo por valor, quanto
ao menos estaria a estabelecer a obrigatoriedade do seu previo exame pelo orgdo
jundico, maxime quando o seu processamento, por depender, apenas de mera
avaliagdo de limite monetario, como ja dito, deve ficar a cargo exclusive da area
administrative, d qual igualmente compete pronunciar-se, por via de parecer
tecnico (cf. lei cit., art. 38, VI), quanto aos aspectos, inclusive, do interesse publico,
da conveniencia e oportunidade, relacionados com a contratagdo direta a ser
levada a efeito.
Inquestionavelmente, cabe d area administrative, nos
casos de contratagdo direta, por dispense de licitagdo enquadravel nos incisos I e
II, do art. 24, da Lei n° 8.666/93, iniciar e terminar, sob sua exclusive responsabilidade,
todo o procedimento de contratagdo, observando, no que couber, o disposto no
art. 38, da referida lei, e demais procedimentos concernentes, tais como, v.g.:
a) pesquisa de pregos junto o, pelo menos, duos empresas do ramo
pertinente ao objeto da contratagdo pretendida;
bj comprovagdo da regularidade da empresa contratada junto ao INSS,
FGTS e Fazenda Nacional, para os fornecedores - SICAF conforme
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InsiruQao Normative! MARE n° 5, de 21 de julho de 1995 e portaria MARE n°
544, de 26 de fevereiro de 96;
cj proibipao de contrafapao de obras, servipos e compras frequentes e
repetitivasr com base nas autorizapdes contidas nos dispositivos legais
acima

mencionados,

que

possa

caracferizar

fracionamento

de

despesas.
*

Isto posto, em se tratando de contratapdo em valor

inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reals), configurada esta a hipotese do presente estudo.
Vale frisar ainda, apenas a titulo de informagao, que esta
em curso perante o Departamento de Licitapoes deste Municipio, procedimento
licitatorio

para

contratapao

de

empresa

para

realizapao

de

campanhas

publicitarias, dentre outras, razao pela qual mais uma vez torna-se imperativa a
presente dispense de licitapdo.
Finalmente, convem ressaltar que, embora ndo seja
obrigaforio e de regra, sequer usual o instrumento de contrato nas hipoteses de
contratapdes de valores restritos, a teor do que faculta o art. 62, da Lei n° 8.666/93,
sua eventual adopdo viria de implic

ne^essidade de submissdo da respective

minuta ao crivo do orgdo jundico/(cf. LC 73/^3, art. 11, VI, “a” e Lei n° 8.666/93, art.
38, paragrafo unico).

/

/

E o oarecer que^ubrneto/i Vossa apreciapdo.
Paimital-PR^S de jariefro>de 2015.

FERNANDO FERREIka SOARES
Procurador Geralu/o Municipio
OAB/PR 45.292
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