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PROCESSO tr 364.35.4 I 2ü22
Drspousa »e r,rcrtaçÃo No o1g/2o21
PARpcER.runÍorco
ASSIIITTO: COITTRATAçÃO DE TNES:rEçÃO DE SERVIçOS DE SONORIZAçÃO DE

pRopAGAr{DA VoLANTE EM cARRo DE sou rARA DrvrrlcaçÃo op
AçÕEs, cAMpAJyHAs, EvEIlITss, pRoGRÁ"MAs E DEMÂrs sERvIços Do
E:XECUTÍVO Mt NICIPAL, EM CONFORMTDADE COM O PRESENTE rItS_

TRUMENTO.

A pRocuRÂDonre .runÍolcA Do uuttcÍpro DE sucuplRÂ oo Ru,cnÃo _

UARANHÃO, por seu orgáo de Execuçáo, instada a se manifestar nos autos supra epi-
grafado, vem, respeitosâmente, a V. s.". emitir o presente PARF,CER na forma como
abaixo segue.

Trata-se de consulta solicitada a esta Procuradoria Jurídica acerca de Contratação
de Prestaçâo de serrriços de sonorizaçáo de Propaganda volante em carro de som para
Divulgaçáo de Ações, campanhas, Eventos, Programas e demais serviços do Executivo
Municipal, em conformidade com a justiÍicativa de dispensa de licitaçáo integrante do
presente termo, tudo isso em conformidade com o art. 38, inc. VI, da ki 8.666/93.

Inegável, pois, a necessidade da Contrataçáo de Prestaçâo de Serr.iços de Sonoriza-

çáo de Propaganda Volante em Carro de Som para Divulgaçáo de Ações, Campanhas,
Eventos, Programas e demais Serviços do Executivo Municipal uma vez ser faz-se neces-

sário visando as divulgaçôes de tais ações e demais serrriços do Executivo Municipal
proporcionando melhor desempenho e acesso asa informações em favor dos Municipes.

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

Administraçáo Pública encontra suporte legal no arÍ. 24, Inciso II, da Lei n" 8.666/93,
senáo vejamos:

'ArL. 24 - É dtlpeusrávet a llcltação:
t...t
II - para outro* sewlços e comlrÍa3 de valor atê l@/o (dez por ceuto! do
llElte preelrto aa alíaea "a", do hclso II do artigo atltedoÍ e para aüena-
çôes, rro8 casos prernlstos !.esta Lel, desde que não se reÍIram a parcelac
de u-m mermo rerviço, compra ou alleaaçôo de malor vulto quc lrossa 3eÍ
reallzada de uo'a só vez.,
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A hipótese Dispensa de Licitaçáo, na lição de MARCELo ALEXANDRINO & vtcEN-
TE PAULOI, é assim deÍinida:

"Há dlspeara de ücltagáo quaado esta ê possível, ou seJe, há posslblltda-
de de competlção, mar a lel dlrpeusa ou pêrElte que seJa dlipelsada a
ücltaçáo.'

Nessa esteira, quando a lei, diretamente, dispensa a licitaçáo, temos o que a dou-
trina convencionou chamar de licitaçáo dispensada, ou seja, náo haverá licitaçáo, por-
que a própria lei dispensou.

o presente caso se adequa, perfeitamente, à previsáo legal, vez que tem como objeto
a Contrataçáo de Prestaçáo de Serviços de Sonorizaçáo de Propaganda Volante em Carro
de som para Divulgação de Ações, campanhas, Eventos, programas e demais serviços
do Execuüvo Municipal.

Por conseguinte, definido assim, o objeto da contrataçáo e reconhecendo a dispensa
de licitaçáo, importa ressaltar o preenchimento de requisitos específicos parâ a modali-
dade de Contratação de Prestaçáo de Serviços de Sonorizaçáo de Propaganda Volante em
carro de som, os quais o próprio ar1,.24, inciso II, dal-eí 8.666/93, define-os claramen-
te, como sendo: al outros sertiços, não preüístos no ínclso I do aludido antlgo, até
7 O%o (dez por cento) do llmíte preuisto na alínea *do, d.o dncÍso II, d.o aní 23, da
,raenclonada I*l; bl para allenoções,7tos ccsos preolstos nesta I*1, desde que nd,o

se refiram a parcelas d.e um mesmo serúço, compfid ou allenaçd.o d.e mdlor trulto
que possa. ser reallza.da de uma só aez.

Há que se acrescentar os requisitos dispostos no a-rt. 2" do Decreto n. 30, de 07 de

fevereiro de 1991, vejamos: «os casos de dispensa e lnexígibilid,ade d.e licitaçdo se-

rô'o o.utlao,dos em prrocesso admlnlstratúoo próprlo, do gual constarúo os elcmen-
tos necessô.rlos à d,emonstração da hípôtese lncidente, bem asstm a docr..rmenta-

ção rcladva aos crúos prad'cados pelas autorldades admlnlsttuÍ/.uas competen-
Ces.'

lDtr€lto AdaiaLtÍotlvo Dêrcompllcado. 21" ed. Rio de Janeiro. Forense; Sâo paulo: Método. 2013, p.661
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Em atendlmento aos dlsoosltivos supra. foi apresentado requerimento do ór-
Êão interessado. na forma legal. atestando a necessldade da referlda contratacão
para atender as reals necessldades e funclonamento da órgão Requlsitante.



Prd.nfr itrúdpol d.

SUCl.JPIRA
DORIACI.IAC,
Administrondo poro o povo

a
\". fi ,u./\e:ylz

Há que se ressaltar que se faz necessário constâr no processo administrativo, o qual
materializará â contrataçáo, documentos que comprovem a que o contratado satisfaz o
interesse público, repudiando escolhas meramente subjeüvas, como também, toda e

qualquer documentaçáo necessária e imprescindível para comprovar a regularidade lis-
cal da Contratada.

Corroborando esse aspecto, e para referendar a respectiva contratâçáo pela Admi-
nistraçáo Pública, o processo deverá ser motivado, de modo a legitimar a dispensa de

licitaçáo, sob pena de responsabilizaçáo do agente político, o que no presente caso ocor-
rera, com o Requerimento, por meio de Memorando, incluso nos presentes autos.

Noutro giro, o contrato,nos moldes constantes do presente processo de dispensade
licitaçáo, o ente Administrativo, encontra regulamentaçáo legal no art. 62, d.a I*i
8.666/93, o qual faculta a Administração Fública a substituíção do Contrato por outros
instrumentos legais hábeis para tanto, remetendo a aplicaçáo, no que couber, do dispos-
to no art. 55do mesmo diploma legal, senáo vejamos:

oÀrt.62. O ltrstÍutaetrto de coatÍato é obrlgatôrlo nos caaos de corrcor-
rência e de tomada de preços, bero como nar dltpensas e inedglb tda-
des cuJos pÍeços estêjao conpreeldldos aos ürnltes destas duas moda-
lldades de llcltação, e facultatlvo nos denais em qrê a Adminlstração
pudêÍ substltuí-lo por outÍos lnrtruEentos hábels, ta.is corro caÍta-
corrtÍe.to, lota dê empenho de despesa, eutorlzaçeo de compra ou ordem
de execução de servlço.
í...1
§ 2s Em "ceÍta cortÍato", "aota de eapenho de despesa,', ,,autodzaçáo
de compra", "oÍdeE dê execução de Berrlço" ou outros lastrumentos hri-
bels apüca-se, no que couber, o dlsposto no art. 55 derta Lel.,

Assim, baseado nos dispositivos citados, o referido contrato deverá conter os requi-
sitos mÍnimos elencados nos referidos diplomas legais acima estatuídos.

Náo obstante caracterizadâ situaçáo apta a legitimar a dispensa de licitaçáo na for-
ma do art. 24, inciso II, da ki 8.666 /93, a contrataçáo, por sua vez, deverâ obedecer os

requisitos mínimos e necessários insculpidos acima.

Além 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 tratar de situaçáo de

dispensa de licitaçáo, todas as outras condições referentes à feitura do contrato adminis-
trativo devem ser atendidas.
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Ante o exposto, atendidas as condicões e recomendaÇões infra, opina-se pela possi-

bilidade jurídica de contratação direta, por dispensa de licitaçáo, com fulcro no aÍt. 24,
inciso II, da l,ei n" e.666/93, ficando a decisão de mérito acerca da conveniência, opor-
tunidade, necessidade e úabilidade orçamentária a cargo da autoridade consulente.

Por fim, ressalte-se que o presente arraznado tem caráter meramente opinativo, não
ünculando o administrador em sua decisáo, conforme entendimento exarado pelo Su-
premo Tribunal Federal no Mandado de segurança n." 24.078, rel. Ministro carlos vel-
loso.

É o parecer, S.M.J.

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

03 de março de 2022.

MIGUEL
Jurídico
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