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PROCF§SO !r 360.350/2022

DrsPEr{sA DE LTCITAçÃO tr OLO|2O22

PARECER.ruNÍPTCO

assul{To: coItTRATAçÃO PARA PRESiTAçÁO DE SERVIçOS ilO PRTPARO E [lOR-

IÍECIMENTO DE REFEIçOTS, DESTIITADOS A PACIENTE DA MT'ITICIPA.

LIDADE NA RTALIZAçÃO UP HEMODTÁL§E ITA CIDADE DE FLORIANO -
PI.

A pRoCURADORIA JURÍDIcA DO Mt ilIcÍPIo DE sUCUPIRA Do RIACgÃo - MA-

RÂNIúO, por seu órgáo de Execuçáo, instada a se manifestar nos âutos 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

para prestação de Serviços no Preparo e Fornecimento de Refeiçôes, destinados a Paciente

da Municipalidade na Realizaçáo de Hemodiálise nâ Cidade de Floriano - PI, tudo isso em

conformidade com o art. 38, inc. VI, da Leí 8.666193.

Inegável, pois, a necessidade da contrataçáo para Prestaçáo de serviços no Preparo

e Fornecimento de Refeições para Pacientes que realizam Hemodiálise na cidade de Flori-

ano - pI, tendo em vista a necessidade em suprir a alimentaçáo destes Pacientes quando

de vossas estadas durante o tratamento, os qUais por diversas vezes fazem-se presentes

neste Município e que certamente necessitam alimentarem-se durante as vossas estadas.

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

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

senao veJamos:

'Art.24 - É dlspensável a llcltaçáo:
t...1'11 

- para outÍo3 seÍviços ê comPras de valor atê l(P/o ldez por celtol do
rr-ltl prelvlrto aa aüaea 'a", do laclso II ilo artlgo anteÍloÍ e para allena-

ço*, íos caso3 lrrcal3toú rrêste L€i' desde que rreo tê reflÍan a parcelas
á" o- -""-o servlço, comPÍa ou allea'açâo de maior vulto que Porte 3eÍ
reallzada de uma sô vez.'
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A hipótese Dispensa de Licitaçáo, na liçáo de MARCELO

PAULOI, é assim definida:

zry\,

VICENTE

\

e,r'i

"Há dlspensa de Ucltaçáo quardo esta é possível, ou 3eja' há poslbllldade
de competlqão, mas a lei dispensa ou Pesnlte que :eja dispensada a llcl-
tagáo."

Nessa esteira, quando a lei, diretamente, dispensa a licitaçáo, temos o que a doutrina

convencionou chamar de licitaçáo dispensada, ou seja, náo haverâ licitaçáo, porque a

própria lei dispensou.

O presente caso se adequa, perfeitamente, à previsáo legal, vez que tem como objeto

a Contrataçáo para Prestaçáo de Serviços no Preparo e Fornecimento de Refeiçôes para

Pacientes de Hemodiálises.

Por conseguinte, deÍinido assim, o objeto da contratâçáo e reconhecendo a dispensa

de licitaçáo, importa ressaltar o preenchimento de requisitos específicos para a modali-

dade de Execuçáo dos serviços no preparo e fornecimento de refeiçóes por intermédio do

Ente hiblico, os quais o próprio aÍi.24, inciso II, da l*i 8.666/93, deÍine-os claramente,

como sendo: al out os serrrÍços, nío prclrlstos no inclso I do aludído artlgo, até 7Oo/o

(dez por cento) do tlmíte pr3:ulsto na a[ínea *ao, do írrcíso II, do ant- 23, da menclo-

nadla I*í; bl para allenaçõesr nos casos pretrlstos nesta lal desde que não se refi'

vam a parcelas de um mesmo sertlço, comPfd ou alienação de mdíor vulto que

possd ser reallzo,da de uma sô aez,

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

fevereiro de 1991, vejamos: .Os casos de dlspensa e ínexlgíbllídade de llcltaç&o serú.o

autuados em pnocesso aúnüttsâ:attvo próPri;o, do qual constd;Íao os element,'s ne'

cessáríos à demonstrolçflo da hlpôtese íncldente, bem asslm a docrtmentação rel*
fJta oros atos p7ulfrcados pelas autorTdades oldm;lnlstratúns comPetentes.»

aos dlsposl tlvos su fol apresen tado req nto do ofgaoEm atendlmento

atender as reals necessldades e funcionamento da Reoulsitan te.

l Direito Administrativo Descomplicado,21" ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método. 2013, p. 661
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Há que se ressaltar que se faz necessário constar no

matenalizarâ a contratação, documentos que comprovem a que o c

interesse público, repudiando escolhas meramente subjetivas.

/ry\

o satisfaz o

vo, o qual

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

traÇáo Pública, o processo deverá ser motivado, de modo a legitimar a dispensa de licita-

ção, sob pena de responsabilizaçáo do agente político, o que no presente caso ocoÍTera,

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

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

licitaçáo, o ente Administrativo, encontra regulamentaçáo legal no art. 62, da l-ei 8.666/

93, o qual faculta a Administraçáo Pública a substituiçáo do Contrato por outros instru-

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

art. 55 do mesmo diploma legal, senáo vejamos:

uLr1.62. O lastruEêrrto de coÍrtrato ê obrtgatôdo ttos casos de concor-
rência e de tomada de preços, bem como raas dlspensas e lnexlglbllldades
cuJos preços esteJam compreendidos ,ros limltes destas duas modalldades
ae Ucitaçào, e facultetlvo nos demals em que a Admlnlstração puder subs-

:'#f fl"i:"r§"'i:rff "ff-.TTi::f;*:"-Ji*T:"iâ?;.lJJil:
servlço.
(...1

Lãlri,,#it"kli':*i#*:lil"i:f#*rrrH*
Assim, baseado nos dispositivos citados, o referido contrato deverá conter os requisi-

tos mínimos elencados nos referidos diplomas legais acima estatuídos'

Náo obstante caracterizada situaçáo apta a legitimar a dispensa de licitação na forma

do art. 24, inciso II, d.a l*í 8.666193, a contratação, por sua vez, deverá obedecer os re-

quisitos mínimos e necessários insculpidos acima.

Além disso, deverá a minuta dâ carta-contrato, consignar a vigência do contrato, o

valor global da contÍatâÇáo, bem como a unidade orçamentária e o elemento de despesa'

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

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

tivo devem ser atendidas.
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sasco ões e recomend pela possi-

bilidade jurÍdica de contrâtaçáo direta, por dispensa de licitaçáo, com fulcro no art. 24,

inciso II, da l,ei no 8.666/93, ficando a decisão de mérito acerca da conveniência, oportu-

nidade, necessidade e viabilidade orçamentiiria a caÍgo da autoridade consulente.

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

únculando o administrador em suâ decisão, conforme entendimento exarado pelo Su-

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

É o parecer, S.M.J.

A CPL, após, ao gestor, para ratificaçáo e homologação.

Sucupira 5 de fevereiro 2O22.

MIG A COSTA NIOR
Juridico

OAB/MA 1(}.121-A

o

Ruâ Sâo José. N' 479. Centro - CEP: 65668{00 - CNPJ: 01.612.338/0001{7
Fone/fax: (99) 3553-1098/10 l9

E-mail:preÍeiturasucupiradoriachao@gmail.com

c
c)

:l

Ante o exposto,


