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PARECERJURÍDICO

Procedimento Administrativo n' 0380.370/2022
Dispense de Licitação a" 01812O22

EMENTA: LICITAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO.
ART. 75, II, da Lei 14.13312021. CONTRATAÇÃO DIRE-
TA.

Trata-se de solicitação exarada da Comisúo Permanente de Licitâção do Município de

Sucupira do Riachão - MA, conlorme requerimento de Secretarias Municipais, acerca da

Contrâtâção de Empresa Especializada na Prestâção de Serviços de Recarga e Manuterção de

lmpressoras, destinado as Secretarias Municipais, conforme especificações contidas no termo de

refeÉnciaeedital.Éoquesetemarelatar.Emseguida,exara-seoopinativoeaaúlisejuridica.

Preanbularmente é importantÊ destacar que a submissão das dispensas de licitações, na l.ei
l4.l332}Zl, possui amparo, rÊspectivamente, em seu artigo 53, §1", inciso I e II c/c o aÍligo 72,

inciso lll, que assim dispõem:

'Art 53. Ao linrl de ft§e prepaÍrÍórl& o Proc.§§o üctt tório seguirá prrr o órgío de

âssesso11mento jürídlco de Àdministrrçío, que realizrró controle prévio de lcgrlklâde mediânt€
anállse jurídica de contrrt!çlo.
§1" - Nr elaboraçlo do psrecêr Jurídico, o órgâo de assessoram€nto iuídico da Admini3trsçao

deveró:
t - rpreciar o processo licitstório conforme critórim objetivoc prévios de atribuiçlo de

prioridade;
il - rcdigir sua mrnifcatâção em lingurgem simplcs e compreensivel e d€ formr clara e obJetiva,

com apreciaçlo dc todos os el€meotos indispensáveb à contrstfçfo c com expo3içilo doô

pressupostG de fito e de direito levâdos cm considcraçIo ne eníIicc lurídicr. "fA.t 72. O procecso de contr.tição direta, que compreende os crtos de inexigibilidrde e de

dilpema de ticitsção, deverÓ ser instruído com os seguitraes documertos:
IIt.@seÍoroceso,quedemonstremostendimentodo§
requlsitos erlgldos'.

Sabe-se que o Parecer Jurídíco em Processôs Licitatórios cumpre a função de aruálise à

tegalidade do procedimento, bem como os pÍessupostos formais da contratâção, ou seja, avaliar a

compatibilidade dos atos administrativos produzidos no processo de contrataçâo pública com o
sistema jurídico vigente. Desta forma, a conveniência da realização de determinada contÍatação fica

a caÍgo do Gestor Público, ordenador das despesas.

A Constituição da Repúblicq em seu aÍigo 37, XXI, prevê a obrigatoriedade de licitação
para íts contrâtaç&s realizadas pela Administração Pública:

XXI - rBsrlvados o§ cssos e§p€clÍlcados ns legi§lsçãq as obras, serviços,
comPras a âliênaçóes serão contrslados medi,rnte processo dc llcitaçao
pública que $segure igualdlde de condhõcs s todo§ os coBcorr€ntesr com

cláusulss quc €§tabcleçEm obrigaçõ€s de psgsmento' mantidas as condiçÕcs

efetivas ds propostr, nos termos da lei, o qual somente permitirá as erigêncies
de queliíic8ção técnics e econômice indlrpensúveis à gârrntiE do
cumprimcnto drs obrigsçõ€s'

A tri n. '14.133, de 0l de abril 2021, a chamada de nova "Lei das Licitações e Conbatos
públicos', foi publicada com o objetivo de regulamentar o citado dispositivo sonstintcional, e criar
padrões e procedimentos para Íeger a contratâção pela Administração.
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A obrigatoriedade da realização do procedimento licitatório é um corolário do princípio

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

devem rec€ber tratamênto igual pelo Estado. Evita-se, desse modo que os parceiros sejam escolhidos

por critérios de amizade pessoal e outros inteÍesses que não o da consecução da finalida& pública.

Assim, o objeto imediato e próprio da licitaçao é evitar a ocorrência do arbítrio e do

favoritismo. Segundo o constitucionalista Alexandre de Morais, "a licitação rcpresenla, portanlo, ü

oportunidade de alendimenlo ao interesse público, pelos parliculmes, numü situação de igualdade".

Semprc que haja possibilidade de concorÉncia, sem prejuizo ao inteÍesse público, deveÉ

haver licitação. A contratação direta, sem realização do pÉvio cêrtame lisitâtório, somente é

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

configuram-se em exceções à regra gerat. A licitsção é regÍa; a contratação direta, exceção.

Assim, retiradas as hipóteses de excepcionalidade, é obrigatória a realização do

procedimento licitâtório pela Administração Públiea.

No entânto, em que pese à obrigatoriedade de realização de procedimento licitâtório, o
póprio dispositivo constitucional reconhece a existência de exceções à regra ao efetuar a Íessalva

àoscasos especificados na tegistação, quais sejam a dispensa e a inexigibilidade de licitaçâo.

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

licitâção poderá deixar de ser realizada, autorizzndo a Administração Pública a celebrar, de forma

discricionária, contÍatações diretas sem a concretização de ceÍtame licitatório.

A dispensa de licitação é uma dessas modalidades de contratação direta. O aíigo 75, da t'ei
l4.l33t21}l elenca os possíveis casos de dispensa. Tendo em vista o valor da contratação, é possível

que o serviço se dê por dispensa de licitação, com fulcro no art. 75, inciso lI, dtLei 14.13312021:.

'Art 75. É dispênsávet I licitsçlo: (...)
ll - par& contrttação que elrvolvâ valores inferiorcs a Rl§ 50.0ü1,ü) (clnqucnta

mll reâis), no caso de outros §erviços e comprasi'

A Lei no 14.133/2021, ao instituir as noÍnas para licitagões e contratos da Administração

Públicq autorizou a dispensa de licitaçâo em várias hipóteses, ainda que possível a competição.

São circunstâncias peculiares que aconselham â conúâtação direta, desde que preenchidos os

requisitos previstos em lei.

Nesse caso, portsnto. o legislador entendeu que, em fimção do pequeno valor financeiro

envolvido, não sejustificaria a realização de um procedimento licitatório pela Administração.

Depreende-se, pois, que, nessa hipótese, em ÍLZÁo do pequeno valor envolvido, a legislação

autoriza que se reduzam as formalidades prévias às contratações pela Adminisúaçâo Pública.

Devidamente instruído, o processo fora remetido a esta Assessoria Jurídica, para emissão de

parecer ac€Ísa da legalidade do procedimento, objetivando a contratâção direta de empr€sa paÍa a

execução do servigo ora solicitado.

Desta feita, como previsto na norÍna superior, a realização do certame é a regra' contudo, a

própria lei de licitâçõês prevê situações em que é mais vantajoso para a AdministraÉo, a

formalização da contrâtâção diÍ€ta, ou seja, sem que haja a necessidade do procedimento licitatório.

Inclusive, cumpre recomendar tâmbém que, o ato que autorizâr a contrstação direta ou o
extrato decorÍente do contÍato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio
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eletrônico oficial, bem como s€r divulgado no Diário Oficial dos Municípios por força do disposto

no artigo 176, inciso I, da nova lri de Licitagões.

Exalta-se que foi juntada o Edital e a Minuta de Contrato para análise e esses aEndem a

todas as formalidades exigidas na ki no l4J.33nD2l, tendo em vista os mesmos atenderem I toda§

as exigências contidas no novo rcgramento legal, em especial o contido no §3', do art. 75. Destâ
forma, o gestor demonstra o cumprimento dos princípios atinentes à licitação, principalmente os da

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

na Lei n' 14.13312021 (como já frisado anteriormente), com â Í€sp€ctiva demonstrsçío de que o
valor contratsdo é equivalente âo praticado no mercado e a motivação da decisão da Administração
Publica.

Concluglo:

Uma vez adotadas as providências assinaladas e se abstendo da apreciação dos aspectos

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

d€ contrataÉo direta, nos termos dos ârtigos 72 e 75, Il, da Lei n" 14.133n021.

Encamiúo os autos para verificação de compatibilidade da previsão de recursos

orçamenúrios, e em seguida os autos devem ser encaminhados para a aulorização da autoridade

competente, conforme art. 72, inciso VlIl da Lei n. 14.133D021, em face do atendimento das

exigências legai para tanto.

Por Íim, ressalte-se que o presente arrazoado tem carát€r meÍamentÉ opinativo, não vinculando
o administrador em sua decisão, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no

Mandado de Segurança n.' 24.078, rel. Minisüo Carlos Vetloso.

É o parecer, S.M.J.
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