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PROCESSO !Í" 358.348 /2022
DISPENSA DE LICITAçÁO tr OOAI2U22

PARTCER JI'RiDICO

A§rsultTo: CoNTRATAçÃO DE PRESTAçÁO DE SERVIÇOS DE TNSTAT"AçÃO E UÀ-

IÍUTEI{çÃO PRTTIENTTVA E CORRSrIVA EM APARILHOS DE AR COI{DI.

CIOTADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MT'NICÍPIO DE SUCT'PIRA DO RI-

ACHÃO - MA, EM COIÍFORMIDADE COM A JUSTIFICATIVA DT DISPEI{SA

DE LICITAçÃO QUE PASSA A INTEGRÂR O PRF,§IEI{TE TERMO.

A pRoct RADORIA JURÍDICA Do MUIücÍPIO DE sUCUPIRA Do RIACHÃo - MA-

RAIiIHÃO, por seu Orgáo de Execuçáo, instada a se manifestar nos autos supra epigra-

fado, vem, respeitosamente, a v. s.". emitir o presente PARECER na forma como abaixo

segue.

Trata-se de consulta solicitada a esta Procuradoria JurÍdica acerca de Contrataçáo

de Prestaçáo de Serviços de Insta-lação e Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelhos

de Ar-condicionado em Prédios Públicos do MunicÍpio de sucupira do Riacháo - MA, tudo

isso em conformidade com o art. 38, inc. VI, da Lei 8.666/93. e

Inegável, pois, a necessidade da Contrataçáo de Prestaçáo de Serviços em Instal.açáo

e Manutençáo Preventiva e Corretiva em Aparelhos de Ar-condicionado em Prédios Públi-

cos do Município de Sucupira do Riacháo - MA, uma vez que o Município náo conta em

seus quadros funcionais com servidor especíÍico para desempenhâr tais serviços e nem

pessoa jurídica licitada para tanto.

Nessa esteira, a previsáo legal que dispõe acerca das contratações de serviços pela

Administração Pública encontra suporte legal no arl. 24, Inciso II, da l,ei no 8.666/93,

senáo vejamos:

uAÍf.24 - É dbpenrável a ücttaçáo3

II - para outros acÍvlço3 e cooprar de valot atê lQo/o (dez por ce8tol do ltEltc
prevlato sa alínea "e" , do incl3o II do aÉlgo aotcÍioÍ e Pars aüctr.§ó€r' tlot
casor prêvirtot nê3ta Lel, derde quê uão re tcÍham a parcelae de ur mesmo
Êerviço, coüpra ou alleEação de maior vulto que pot a ter reallzada
só vez."
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A hipótese Dispensa de Licitaçáo, na liçâo de MARCELO ALEXANDRINO & VICENTE
PAULOI, é assim definida:

'Há dispeara de ücltaçã.o quâtrdo eBta ê po:rivel, ou aeJa, há poeelblltdade de

Nessa esteira, r"-'o::;ffi",", ;"J ffi;:fi;" ffi;
convencionou chamar de licitaçáo dispensada, ou seja, náo haverá lícitaçáo, porque a
própria lei dispensou.

o presente caso se adequa, perfeitamente, à previsâo legal, vez que tem como objeto
a Contrataçâo de Prestaçáo de Serviços de Instalaçáo e Manutençáo Preventiva e Corretiva
em Aparelhos de Ar-condicionado em Prédios Públicos do Município de Sucupira do Ria-
chão - MA.

Por conseguinte, definido assim, o objeto da contratâçáo e reconhecendo a dispensa
de licitaçáo, importa ressaltar o preenchimento de requisitos específicos para a modali-

dade de Contrataçâo de Prestaçáo de Serviços de Instalaçáo e Manutençáo Preventiva e

Corretiva em Aparelhos de Ar-condicionado em Prédios Públicos do Município de Sucupira
do Riacháo - MA por intermédio do Ente Público, os quais o próprio art. 24, inciso II, da

lei 8.666 /93, deÍine-os claramente, como sendo: at outros setttiços, não preuístos no
inclso I do aludldo antigo, até 7OoÁ (dez por cento) d.o llmite prevLstn tl;a. a.línea. aan,

do inciso II, do aní 23, da menc.lorlro,drr I*i; bl para. alíenações, aos casos preuÍsúos

nesta I*i" d,esde que a,ão se refi,rant a pat,r.elas de um mesmo sertíço, compna ou
allenação de maior uulto que possa ser reatlzdda de uma sô aez.

Há que se acrescentar os requisitos dispostos no art. 2o do Decreto n" 30, de 7 de

fevereiro de 1991, vejamos: 'Os ccsos de dlspensa e tnexígtbíltdade de ltclta,çõo serdo
rru{rtados em Pnocesso admlnlsbutlao ptópt'lo, do qual consto;râo os elemetttos ne-

cessrir'íos à demonstruçAo da lúpôtr,se lncldente, bem asslm d doctu;mez.;trrção rela-
tlva aos a:tos pratlcad.os pelc.s autoridadcs ddmínísttu:tütos cotnpetentes.,

l Direito Administrativo Descomplicado. 2í. ed. Rio de Janeiro: Forensê; São Paulo: Método. 2013, p. 661
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Em atendlmento aos dlsposltlvos supra. foi anresentado requerimento do órqão
interessado. na forma legal. atestando a necessidade da referlda contratação para

atender as reals necessldades e funclonamento da Órgâo Requlsltante.
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Há que se ressaltar que se faz necessárrio constar no processo administrativo, o qual

rrraterializará â contratação, documentos que comprovem a que o contratado satisfaz o

interesse público, repudiando escolhas meramente subjetivas.

Corroborando esse aspecto, e para referendar a respectiva contrataçáo pela Adminis-

tração Públicâ, o processo deverá ser motivado, de modo a legitimar a dispensa de licita-

çáo, sob pena de responsabilizaçáo do agente políüco, o que no presente caso ocorrera,

com o Requerimento, por meio de Memorando, incluso nos presentes âutos.

Noutro giro, o contrato, nos moldes constantes do presente processo de dispensa de

licitaçáo, o ente Administrativo, encontra regulamentação legal no art. 62, da l*i
8.666193, o qual faculta a Administraçáo Pública a substituiçáo do Contrato por outros

instrumentos legais hábeis para tânto, remetendo a aplicaçáo, no que couber, do disposto

no art. 55 do mesmo diploma legal, senáo vejamos:

Assim, baseado nos dispositivos citados, o referido conúato deverá conter os requisi-

tos mínimos elencados nos referidos diplomas legais acima estatuídos.

Náo obstante caracterizada situação apta a legitimar a dispensa de licitaçáo na forma

do art. 24, irrciso II, da Leí a.666/93, a contratação, por suâ vez, deverá obedecer os re-

quisitos mínimos e necessários insculpidos acima.

Além disso, deverá a minuta da cârta-contrato, consignar a vigência do contrato, o

valor global da contrataçáo, bem como a unidade orçamentária e o elemento de despesa.

Ademais, é imperioso ressaltar ainda que, náo obstante se trâtâr de situaçáo de dis-

pensa de licitaçáo, todas as outras condições referentes à feitura do contrato administra-

tivo devem ser atendidas.

Ante o exposto, atendidas as condicões e recomendacões infra, opina-se pela possi-

bilidade jurÍdica de contrataçáo direta, por dispensa de licitaçáo, com fulcro no
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uÀrt. 6,2. O lE3truEettto de coatrato ê obrlgetórto noc caaoa de concorÍêlcla
e de tomadâ do preçor, bem cooo na: dlrpearae e ine*lgibütdades cdor pre-
çor erteJaa compreetldidoa tro3 llElte3 destac duae modalldede; de llcltação,
e facultatlvo nos demais em que a Admlnlstração puder substltuí-Io PoÍ outrog
laatrumeatoe hábel8, tals cono certs-coatrato' rota de enPoaho de despesa,
autorlzação de cotrtpra ou ordem de exccuçáo de 3eÍviso.
(...t
t 2s Em "carta coutrâto", '!ota de eapeaho de derpeaa', "autorltaçáo de
coDpra", "ordem de execuçeo de servlço' ou outros lnstrufieatoa hâbeir
aplica-se, ao que couber, o dlsposto ao art. 55 detta Lel''
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inciso II, da lei n" a.666/93, ficando a decisão de mérito acerca da conveniência, oportu-

nidade, necessidade e viabilidade orçamentária â cargo da autoridade consulente.

Por fim, ressalte-se que o presente arrazoado tem câráter meramente opinativo, não

vinculando o administrador em sua decisáo, conforme entendimento exarado pelo Su-

premo Tribunal Federal no Mandado de Segurança n." 24.078, rel. Ministro Carlos Velloso.

E o parecer, S.M.J.

A CPL, após, ao gestor, para ratif,rcaçáo e homologação.

Sucupira 1 de fevereiro de 2022.
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