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PARECER JURÍDICO

Procedimento Administrativo n' 0366.35612022
Dispensa de Licitâção n' 015/2022

Trata-se de solicitação exaÍada da Comissão Permanente de Licitação do Município de

Sucupira do fuachão - MA, conforme requerimento do Secretário de Infraestrutura, acerca da

Contratação de Prestação de Serviços de Uso de Software de Publicação/Hospedagem de Dados para

Atender a Leís n' 12.527/201 I e LC no 13112009, conforme especificações contidas no termo de

referênciaeedital-ÉoquesetemarelataÍ.Emseguida,exara-seoopilativoeaanálisejurídica.

Preambularmente é impoÍtante destacar que a submissão das dispensas de licitações, na Lei
14.13312021, possui amparo, respectivamente, em seu artigo 53, §l', inciso I e II c/c o aÍÍigo 72,

inciso III, que assim dispõem:

'Aú.53. Ao Íinal da fase preparatória, o proc€sso licitatório seguirá para o órgâo de

âssessoÍamento jurídico da Administrâção, que r€âlizará controle prévio de legalidade mediantc
snálise jurídicâ da contrstâção.
§l' - Na elâboÍâção do parecer jurídico, o órgão de assessorâmento jurídico da Àdministraçio
deverá:
I - apreciar o processo licitâtório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de
prioridade;
II - redigir sua mânifestaçâo em linguagem simples e compreensível e de forma clarâ e objetiva,
com apreciação de todos os elemertos indispensáveis à contratsçâo e com exposiçâo dos

pressupostos de fâto e de direito levâdos em consideração na análise jurídica. "
"Art. 12. O processo de contrâtação direta, que compre€nde os casos de inexigibilidade e de
dispensa de licitaçâo, deverá ser instruído com os seguintes documentos:
Uf - rcsgliqídiSS.-g-@9l9§lég , se for o câso, que demonstrem o atendimento dos

requisitos exigidos".

Sabe-se que o Parecer Jurídico em Processos Licitatórios cumpÍe a fimção de analise à

legalidade do procedimento, bem como os pressupostos formais da contratâção, ou sej4 avaliar a

compaúbilidade dos atos adrninistrativos produzidos no processo de contratação pública com o

sistema jurídico ügente. Desta form4 a conveniência da realização de determinada contratação fica
a cargo do Gestor Público, ordenador das despesas.

A Constituição da Repúblic4 em seu aÍigo 37, XXI, prevê a obrigatoriedade de licitação
para as conhatações realizadas pela Administração Pública:

xxl - ressalvados os casos especificados rta legislâção, as obras, serviços,
comprâs ê âlienaçôes serão contratfldo§ mediânte processo d€ licitação
púhlica que assegure iguâldâde de condições a todo§ os concorrente§' com
cláusules que estebeleçâm obrigâções dc prgâmento, matrtidr§ e§ condições
efetivâs da proposta, nos teÍmos da lei, o quâl soment€ p€rmitirá âs exigênciâs
de quâlificâçâo técnica e êconômica indispensáveis à gârântiâ do
cumprimento dâs obrigações.
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A Lei n. 14.133, de 0l de abnl 2021. a chamada de nova "[ri das Licitações e Contratos

Públicos", foi publicada com o objetivo de regulamentar o citado dispositivo constitucional, e criar
padrões e procedimentos paÍâ Íeger a contratação pela Administraçào.

A obrigatoriedade da realização do procedirnento licitatório é un corolário do principio

consútucional da isonomi4 previsto na Constituigão Federal de 1988 (art. 5', l), pelo qual, todos

devem receber tratamento igual pelo Estado. Evita-se, desse modo que os parceiros sejam escolhidos

por criterios de amizade pessoal e outros interesses que não o da consecução da frnalidade pública.

Assim, o objeto imediato e próprio da licitação é evitar a ocorrência do arbítrio e do
favoritismo. Segundo o constitucionalista Alexandre de Morais, "a licitaçdo represenlo, porlanlo, ã
oporlunidade de atendimento ao interesse público, pelos parliculares, mtmo situaçdo de igualdade".

Sempre que haja possibilidade de concorrência, sem prejuízo ao interesse público, deverá

haver licitação. A contrâtação diÍst4 sêm rcalização do prévio ceÍtame licitâtório, somente é

admitida excepcionalmente, nas hipóteses trazidas na própria lei. Tais situações, contudo,

conÍiguram-se em exceções à regra geral. A licitação é regra; a contÍatação diÍeta, exceção.

Assim, retiradas as hipóteses de excepcionalidade, é obrigatória a realização do
procedimento licitâtório pela Administração Públicâ.

No entanto, em que pese à obrigatoriedade de realização de procedimento licitatório, o

próprio dispositivo constitucional recoúece a existência de exceções à regra ao efetuar a ressalva

dos casos especiflrcados na legislação, quais sejam a dispursa e a inexigibilidade de licitação.

Sendo assirn, o legislador Constituinte admitiu a possibilidade de existirem casos em que a

licitação poderá deixar de ser realizad4 autorizando a Administração Pública a celebrar, de forma
discricionária contratações diretas sem a concretização de certame licitatório.

A dispensa de licitação é uma dessas modalidades de contratação direta. O artigo 75, da Lei
14.l33l2}2l elenca os possiveis casos de üspensa. Tendo em üsta o valor da contratação, é possível

que o serviço se dê por dispensa de licitação, com fulcro no aÍ. 75, inciso II, da Lei 14.13312021:

"Àrt. 75. ú dispensável â licitâção: (...)
I - pars contrataçâo que envolva valores inferior€s a Rl§ 50.000,00 (cinqueota
mil reais), no caso d€ outro§ sorviços e comprasl"

A Lei no l4.l33l2}2l, ao instituir as noÍnas para licitações e contÍatos da Administração
Públic4 autorizou a dispensa de licitação em varias hipóteses, ainda que possível a competição.

São circunstâncias peculiares que aconselham a conÍatação diret4 desde que preenchidos os

requisitos previstos em lei.

Nesse caso, portanto, o legislador entendeu que, em firnção do pequeno valor financeiro

envolüdo, não sejustificaria a realização de um procedimento licitatório pêla Administração.

Depreende-se, pois, qug nessa hipótese, em razão do pequeno valor envolvido, a legislação

autoriza que se reduzam as formalidades préüas às contratações pela Aúninistração Pública.

Devidamente instmido, o processo fora reÍnetido a esta Assessoria Jurídic4 para emissão de

parecer acerca da legalidade do procedimento, objetivando a contrâtação direta de empresa pzua a

execução do serviço ora solicitado.

Desta feit4 como previsto na noÍma superior, a re ização do certame é a ÍegÍ1 contudo, a
própria lei de licitações prevê situações em que é mais vantajoso para a Administração, a

formalização da contratação direta, ou sej4 sem que haja a necessidade do procedimento licitatório.
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Inclusive cumpre recomendff tambem que, o ato que autorizar a contratação diÍeta ou o
extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio

eletrônico oficial, bem como ser divulgado no Diário Oficial dos Municípios por força do disposto

no artigo 176, inciso I, da nova Lei de Licitações.

Exalta-se que foi juntada o Edital e a Minuta de Contrato para analise e esse§ atendem a

todas as forrnalidades eúgidas na Lei n" 14.13312021, tendo em vista os mesmos atenderem a todas

as exigências contidas no novo regramento legal, em especial o contido no §3o, do art. 75. Desta

forma, o gestor demonstra o cumprimento dos princípios atinentes à licitação, principalmente os da

impessoalidade, moralidade, probidade e julgamento objetivo, além das exigências gerais previstas

na Lei n" 14.13312021 (como já frisado anteriormente), com a respectiva demonstração de que o

valor contratado e equivalente ao praticado no mercado e a motivação da decisão da Administração

Pública.

Conclusão:

L)rna vez adotadas as proüdências assinaladas e se abstendo da apreciação dos aspectos

inerentes à conveniência e oportunidade mencionados acim4 opina-se pela formalização do processo

de contratação direta, nos termos dos artigos 72 e75,lI, da Lei n" 14.13312021.

Encaminho os autos pma verificação de compatibilidade da previsão de recursos

orçamentários, e em segúda os autos devem ser encarninhados para a autoização da autoridade

competente, conforme aÍt. 72, inciso VIII da Lei n. 14.13312021, em face do atendimento das

exigências legai para tanto.

Por finr, ressalte-se que o presente arrazoado tem caráter meraÍrente opinativo, não vinculando

o administrador em sua decisão, conforme entendimento exarado pelo Suprerno Tribunal Federal no

Mandado de Segurançan.o 24.078, rel. Ministro Carlos Velloso.

É o pa.ecer, S.M.J.

mÍuço de2022.

Assessor
OAB/MA,no 1 t2t-A
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