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PARECERN0 001/2014 -LIC
DE: PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR
PARA: EXECUTIVO MUNICIPAL

EMENTA:
DISPENSA
DE
LICITACAO
PARA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTA?AO DE
SERVICOS DE PUBLICACOES DOS ATOS DA
ADMINISTRAQAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE
PALMITAL
(PR)
EM
MIDIA
IMPRESSA
COM
CIRCULACAO REGIONAL

Trata o presente protocolado de requerimento
encaminhado pela Secretaria Municipal de Administraqao, cujo objeto
consiste na contrataqao de empresa para prestagdo de servigos de
publicagoes dos atos da Administragao Publica do Municipio de Palmital
(PR) em midia impressa com circulagao regional.
O pedido foi deferido pelo Excelentlssimo Senhor
Prefeito Municipal atraves do Oficio 001 /2014-GAB.
Ato contfnuo, o Departamento de Contabilidade
verificou a existencia de previsdo de recursos orgamentarios 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 Publica.
Como toda regra tern sua excegdo, o Estatuto de
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Licitagoes permite como ressalva d obrigagdo de licitar, a contratagdo
direta atraves de processes de dispensa e inexigibilidade de lidtagbo, desde
que preenchidos os requisitos previstos na lei.
Nesse sentido, pode-se dizer que a dispensa de
licitagao nada mais e que a possibilidade de celebragdo direta de contrato
entre a Administragdo e o particular, nos casos estabelecidos no art. 24, da
Lei 8.666/93.
Observa-se que a lei enumerou expressamente as
hipoteses de dispensa de licitagdo, sendo este rol taxativo.
Nessa seara, as ligoes do renomado Jesse Torres
Pereira Junior:
"As hipoteses de dispensabilidade do art. 24 constituem rol taxativo, isto e, a
Administragao somente podera dispensar-se de realizar a competigao se
ocorrente uma das situagoes previstas na lei federal. Lei estadual, municipal
ou distrital, bem assim regulamento interne da entidade vinculada nao podera
criar hipotese de dispensabilidade". PEREIRA JUNIOR, Jesse Tores.
Comentarios a lei das licitagoes e contratagoes da administragao publica, 6.
ed., Renovar, Rio de Janeiro, 2003, P. 102.

For isso, muitas vezes deve o administrador optar
pela dispensa, uma vez que, como afirma Margal Justen Filho, "os custos
necessaries d licitagao ultrapassarao beneficios que dela poderao advir".
O mestre Margal Justen Filho versa precisamente
sobre os motives que levam a dispensa da licitagao:
"a dispensa de licitagao verifica-se em situagoes em que, embora viavel
competigao entre particulares, a licitagao afigura-se inconveniente ao
interesse publico. (...). Muitas vezes, sabe-se de antemao que a relagao
custo-beneficio sera desequilibrada. Os custos necessaries a licitagao
ultrapassarao beneficios que dela poderao advir."
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"a dispensa e figura que isenta a Administragao do regular procedimento
licitatorio, apesar de no campo fatico ser viavel a competigao, pela exigencia
de varies particulares que poderiam oferta o bem ou servigo." MACHADO
DAVILA. Vera Lucia. Temas Polemicos sobre Licitagoes e Contratos. 2a ed.
Rev. e Ampl. Sao Paulo: Malheiros, 1995, P. 76.

E de se inferir das transcrigoes acima que a dispensa
de licitagdo, prevista no art. 24 da Lei 8.666/93, so deve ocorrer por razoes de
interesse publico, como no caso em andlise. Obviamente, nesses casos, a
realizagao da licitagao viria tdo-somente a sacrificar o interesse publico,
motivo pelo qual o legislador concedeu ao administrador a faculdade de
dispensaro certame nos casos expressamente previstos.
Ademais, como se pode observer, o valor total da
despesa com a prestagao dos servigos citados e de R$ 500,00 (quinhentos
reais), valor abaixo do limite previsto no artigo 24, inciso II, da Lei 8666/93, que
dispoe:

"Art. 24. E dispensavel a licitagao:
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 nao se refiram a parcelas de um
mesmo servigo, compra ou alienagao de maior vulto que possa ser realizada
de uma so vez; (Redagao dada pela Lei n° 9.648, de 1998)".

Por sua vez, o artigo 23, inciso II, 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 fungao dos seguintes limites, tendo em
vista o valor estimado da contratagao:
II - para compras e servigos nao referidos no inciso anterior: (Redagao dada
pela Lei n° 9.648, de 1998)
a) convite - ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redagao dada pela Lei n°
9.648, de 1998)"
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Assim, o limit© para a contratapao de servigos pela
Administragao, como ocorre in casu, e de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que
corresponde ao percentual de 10% do previsto na alinea ‘a’, inciso II, do
artigo 23 (Lei n. 8.666/93).
Como o valor gasto sera de R$ 500,00 (quinhentos
reais) mensais, totalizando o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao ano,
perfeitamente possivel a dispense de licitagao pelo baixo valor da
contratagao ao teor dos dispositivos legais mencionados.
Ademais, de suma relevancia destacar que se trata
de contratagao para execugao unica de servigo, conform© de infere das
informagoes repassadas pela Comissao de Licitagoes, ou seja, nao se refer©
a parcela de um mesmo objeto de maior vulfo, pois se assim o fosse haveria
necessidade de um regular procedimento de licitagao, como determine a
premissa legal.
Ademais, em atendimento ao que prescreve o
artigo 26 da Lei de Licitagoes, 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 nao apenas condizentes
com aqueles verificados no mercado, como muito abaixo dos concorrentes,
e, portanto, vantajosos para a Administragao.
Diante

disso,

esta

Procuradoria

opma

favoravelmente pela dispense de licitagao no caso concrete em analise,
tendo em vista o valor da contrat

ao, em face ao custo da realizagao de

um certame lidtatorio, com fu ndamento no artigo 24, II, da Lei n. 8666/93 e
demais dispositivos legais atine ntes gespeaQ.
ulmital-BK, 06 de/jdneiro de 2014.

Fernando Ferreira Soares
Procurador Junafco
Oa4/PR 45.2921/
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