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PROCEsSO tf os59.s49 I 20.22

DrsPErrsA DE LTCTTAçÃO N" OO9|2O22

PARECER.'URÍDICO

ASSUNTO: CoNTRATAçÃO DE PRESTAçÃO Dt SERVIçOS DE SoLDA, VISAIÍDo O

ATET{DTMENTO DA AI'MIITISTRAçÃO MIIIÍICIPAL.

A pRocURADoRIA JURÍDICA DO MUNICÍPIo DE sUCUPIRA Do RIÂCHÃO -

MARAITHÁO, por seu Órgáo de Execuçáo, instada a se manifestar nos autos supra epi-

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

âbaixo segue.

Trata-se de consulta solicitada a estâ Procuradoria Jurídicâ âcerca de Contrataçáo

de Prestaçáo de Serviços de Solda, Visando o Atendimento da Administraçáo Municipal,

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

Inegável, pois, a necessidade da contrataçáo de Frestaçáo de serviços de solda, vi-

sando o Atendimento da Administraçáo Municipal, uma vez que o Município náo contâ

em seus quadros funcionais com servidor especíÍico para desempenhar tais seruiços e

nem pessoa jurídica licitada para tanto, como também, o Município náo conta com qual-

quer empresa no presente râtno.

Nessa esteira, a previsáo legal que dispõe acerca das contratações de seruiços pelâ

Administraçáo Pública encontra suporte legal no aÍt.24, Inciso II, da ki n" A.666193,

senáo vejamos:

.,ÀÍt.24 - É dbpenrÉvel s llcltaÉo:
í...1
U - para outÍo3 serrlçor ê compras de valor atê 1O7o (dez por cêEtol do IlEi-
te pÍer.lsto na alirea "&"' do hclso ÍI do arttgo astedor e PsÍâ allênaçóer,
Doa caror prevlrto3 letta Lslr dê3de que oão 8e rellraE a parcelar de ua
Ee3Eo t€ryiço, courpre ou alletaçáo de melor vulto que po3!a lGr reallzada
de ura ró vsz."

A hipótese Dispensa de Licitaçáo, na liçáo de MARCELO ALEXANDRINO & VICEN-

TE PAULOI, é assim definida:

lDireito Administrativo Descomplicado.2'lâ ed. Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: Método. 20í3, p. 661
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"Hó dlrpensa dê licitação quando erta é possível, ou 
-s€Ja' 

há posslbllldade de

""ãp"trça"' 
mar a letitrpio"" oo potit" que 

'eje 
dl'PeDrada a llcltaçâo'"

Nessaesteira,quandoalei,diretamente,dispensaalicitaçáo'temosoqueadou-
trina convencionou charnar de licitaçâo dispensada, ou seja, não haverâ licitaçáo, por-

que a própria lei disPensou.

o presente caso se adequa, perfeitamente, à previsáo 7ega1, vez que tem como objeto

a contrataçáo de Prestaçáo de serviços de Solda, Visando o Atendimento da Administra-

çáo Municipal.

por conseguinte, de{inido assim, o objeto da contrataçáo e reconhecendo a dispensa

de licitaÇáo, importa ressaltar o preenchimento de requisitos específicos parâ a modali-

dade de contrataçáo de Prestaçáo de serviços de conserto de solda, por intermédio do

Ente Público, os quais o próprio aÍ:*. 24, inciso II, da l*í 8.666 193, deÍine-os claramente,

como sendo: a) ouúr'os serrrÍços, nfuo Preolstos no incÍso I do aludldo artlgo' até

7O%o (dez por cento) do thmlte preuisto na alínea nan, d.o ínclso II, do ant- 23, do

menclonada Let; bl para a;líeÍroiçâes, r1os ccsos pteutstos ,lestíI Lfrí, desde que não

se refirann a parceLas de um rrresmo sen'íço, comP?d ou o,llenaçô,o de malor trulto

qrac polssd ser tealízada de uma sô vez.

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

fevereiro de 1991, vejamos: oOs ccsos de dtspenso e tnexígíbíltd'ade de lícítaçã'o se-

rão autuados em prrocess o ad,I.linístraÍlivo prôprio, do qual constantao os elemen'

tos necessôrhos a demortstrúlção da hípôtese lncídente, bem asslm d. documento'

çôÍo reta.tiva olos oltos ptallLco,dos pelas autorí;dades admlnlstrad.oas competeft'

tes.'

aos dlsoositlvos suora. foi aoresentado Íequ nto do ôr-Em atendlmento

lnte do na atestan a nece dade referlda contra ao

atender as reals necessldades e funclonamento da uisitante.

Há que se ressaltar que se faz necessáIio constar no processo administrativo, o qual

materializará â contratâçáo, documentos que comprovem a que o contratado satisfaz o

interesse público, repudiando escolhâs meramente subjetivâs'

corroborando esse aspecto, e paÍâ referendar a respecüva contrataçáo pela Admi.

nistração Pública, o processo deverá ser motivado, de modo a legitimar a d
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licitaçáo, sob pena de responsabilizaçáo do agente político, o que no presente câso ocor-

rera, com o Requerimento, por meio de Memorando, incluso nos presentes autos'

Noutrogiro,oconüato,nosmoldesconstantesdopresenteprocessodedispensade

licitaçáo, o ente Administrativo, encontra regulamentaçáo 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 tâÍlto, remetendo a aplicaçáo, no que couber, do dispos-

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

.ILrt, 62. O lnatrumeqto de coatÍato é obrtgatório rog caroa de coacorrêncla
e de tonada de preçoa, bêm como rral dlspenrar e inextgibtltdades cujos
preços erteJam cámpieendidoc ,ror llnitê3 deltag duar modalldader de llcl-
["çáo, " Êàtt"ttvo 

-oot demall em que a Adolnlatra§o puder eubstltuí-lo
poi outroa instrutlecto! hábet3' tals cono caÉa-coEtrato, [ota de empenho
ie despesa, autorizaçiio de compra ou ordem de execuçâo de r€t:vlço'
(...t
§ in Um "carta contrato"' "trota de empenho de despera", "autoriraÉo de
ão-pra", "ordem de c:recução de serviço" ou outror lnrtrunento3 hábcit
apllà-se, ao que couber, o dlaPo.to !o aÍt. 55 derta Lei'"

Assim, baseado nos dispositivos citados, o referido contrato deverá conter os requi-

sitos mínimos elencados nos referidos diplomas legais acima estatuídos.

Náo obstante caracterizada situâçáo apta a legitimar â dispensa de licitação na for-

ma do art. 24, inciso II, da Lei 8.666193, â contrataçáo, por sua vez, deYeÍâ obedecer os

requisitos mínimos e necessários insculpidos acima.

A1ém disso, deverá a minuta da carta-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 tfatar de situaçáo de

dispensa de licitaçáo, todas as outras condições referentes à feitura do contrato adminis-

trativo devem ser atendidas.

Ante o exposto, nd as men opina-se pela possi-

bilidade jurídica de contrataçáo direta, por dispensa de licitação, com fulcro to aÍt. 24,

inciso II, da ki no 8.666193, ficando a decisáo de mérito acerca da conveniência, opor-

tunidade, necessidade e viabilidade orçamenüíria a cargo da autoridade consulente.

Por fim, ressalte-se que o presente arrazoado tem caráter merarnente opinativo, náo

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

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

loso.
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É o parecer, S.M.J.

A CPL, após, ao gestor, para ratiÍicaçáo e homologaçáo'

Sucu háo - MA, 11 de fevereiro de2022.
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