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PROCESSO tr 0,37l.3'6l I 2022

DISrEI{sA os r,rcrtaçÃo N" ol-z 12022

PAREcER uunÍorco
assrll{To: coxrnatlçÃo DE PEssoA rÍsrca rana nnrsteçÃo DE sERvIços

Eu poDA pp Ánvonns DE cRAIIDE, MÉDIo E PEQTEI{o PoRTE PARA

arEnDER as NEcEssIDADEs oo truxrcÍpro DE suct PIRA Do Rra-

cnÃo - ua.

a pRocuRADonra .runÍplcA Do ruurtcÍpro DE sucuPIRÂ po nracgÃo -

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

grafado, vem, respeitosamente, a V. S.". emitir o presente PARTCER na forma como a-

baixo segue.

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

de Pessoa Física para Prestaçáo de Serviços em Pode de Árvores de Grande, Médio e Pe-

queno Porte para Atender as Necessidades do Município de Sucupira do Riacháo - MA,

tudo isso em conformidade com o art. 38, inc. VI, dal*i8.666/93.

Inegável, pois, a necessidade da Contrataçáo de Pessoa Física para Prestaçáo de

Serviços em Pode de Árvores de Grande, Médio e Pequeno Porte para Atender as Neces-

sidades do Município de Sucupira do Riacháo - MA, uma vez que o Município não conta

em seus quadros funcionais com servidor especíÍico para desempenhar tais serviços.

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

Administraçâo Pública encontra suporte legal no art. 24,Inciso II, da l,ei n" 8.666/93,

senáo vejamos:

«Aí-.24 - É dtspeas,ível a llcltaçào:
(...1
II - para outros sêrvlços e cotapsaa de valor atê l@/o ldez pot centof do
llmlte pÍevl3to rra alínea "a", do lnclro U do srtlgo altêÍlor e para allerra-
çõê3, rro3 caror prerlstor resta Leir desde que táo re reflram a parcelas
de um mesmo :errlço, corrrpÍa ou alleançáo de oalor vulto que Posta 3er
reallzada de una só vez.'

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

TE PAULOI, é assim definida:

1Di..ito Adaini"a*ivo Dêscompticâdo. 21' ed. Rio de Janeiro: Forense;São Paulo: Método.2O'13, p 661
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Nessa esteira, quando a lei, diretamente, dispensa a ltcitaçâo, 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 leeal, vez que tem como objeto
a Contrataçáo de Pessoa Física para Prestaçáo de Serviços em Pode de Árvores de Gran-
de, Médio e Pequeno Porte para Atender as Necessidades do Municipio de sucupira do
Riachão - MA.

Por conseguinte, definido assim, o objeto da contrataçáo e reconhecendo a dispensa
de licitaçâo, importa ressaltar o preenchimento de requisitos especíÍicos para â modali-
dade de Contrataçáo de Pessoa Física para Prestaçáo de Serviços em Pode de Árvores de

Grande, Médio e Pequeno Porte para Atender as Necessidades 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, define-os claramente, como sendo: al ouúros serzrÍços, não pretlstos no
incÍso r do aludld.o antlgo, aü 7ooÀ (dez por cento) d.o limlte preaísto na alínea
oao, do lnclso II, do ant 23, dd m,enclonada Icí; bf para allenaçôes, nos c-sos
prevlstos nesta I*í, desde que rrao se refiram a pancelas de um ,rr.es'rr.o sertlço,
comp?a ou alienação de m.alor u to que possa ser teallzad.d de uma só aez.

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

fevereiro de 1991, vejamos: cos ccsos de díspensa e lnextgíbllldade d.e llcítação se-

rão autuados em prÍrcesso admínlstratlao prôprto, do quat co'r.sta;f.o os elemen-
tos necessát'los à d.emonstraçao da htpôtese lncldente, bem asslm a documento,-

ção reLatíua ítos o:t.r.s pratlcados pelas autrolrídades adlrrrlnistratiaas competen-
tes.»

Ern atendlmento aos disposltivos su . fol aoresentado requerlmento do ór-
Éão lnteressado na forma le atestando a necessidade da referida contratacão
para atender as reals necessl dades e funclonamento da órsão Requlsltante.

Há que se ressaltar que se faz necessário constar no processo administrativo, o qual
materializalá a contrataçáo, documentos que comprovem a que o contratado satisfaz o

interesse público, repudiando escolhas meramente subjetivas.
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Corroborando esse aspecto, e pâra referendar a respectiva contrataçáo pela Adm!
nistraçâo Pública, o processo deverá ser motivado, de modo a legitimar a dispensa de

licitaçáo, sob pena de responsabílizaçáo 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 dispensa de

licitaçáo, o ente Administrativo, encontra regulamentaçáo legal no art. 62, da l*i
8.666193, o qual faculta a Administraçáo Pública a substituição do Contrato por outros
instrumentos legais hábeis para tanto, remetendo a aplicaçáo, no que couber, do dispos-

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

4AÍt.62, O hstrumento de coltrato ê obrtgatórlo tros casos de coucor-
rêacla e de tomada de preços, bem como nas dlspeuaas e inexiglb lda-
de* cuJor pÍeço3 esteJam compreeadldoc aos llolter destac duas moda-
lldades de licltaçáo, e facultatlvo nos demals ctn que a Admlalstração
puder substltui-lo por outros i,rstru.o.e[toi hábcb, tals coBo caÍta-
contrato, nota de enpeaho de despesa, autoÍlzaçeo de conpra ou orden
de execução de servlço.
t...1
§ 2g Em "caÍta coútÍato", "note de enpenho de despesa", .arrtorlzação
de compra",'ordem de ê*êcuçeo de setvlço" ou. outsos fu,strumeator há-
belr apllca-se, :lo que couber, o dlspcto no aÍt, 55 desta Lei.t

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

Não obstante caractenzada situaçáo apta a legitimar a dispensa de licitaçáo na for-

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

requisitos mínimos e necessários insculpidos acima.

Além disso, deverá a minuta da carta-contrato, consignar a úgência do contrato, o

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

Ademais, é imperioso ressaltar ainda que, nâo obstante se tratar de situaçáo de

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

traüvo devem ser atendidas.

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

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

inciso II, da Lei n" 8.666/93, Íicando a decisáo de mérito acerca da conveniência, opor-

tunidade, necessidade e rriabilidade orçamentária a cargo da autoridade consulente
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Por Íim, ressalte-se que o presente arrazoado tem caráter meramente opinativo, nào
vinculando 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 ratificação e homologaçâo.

Sucupira d - MA, il de março de 2022.

MIGUEL CANJO SILVA JÚIÍIOR
R PO MUilTCIPIO

OAB/MA : 10121-A
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