
PROCE§AO r. O3AS 3? s I 20,22
DISPETTSA DE LTCITAçÃO tl O2r 12c/22
PARTCER.'URÍDICO

A§§I'NTO! COIITRATAçÂO PÂRA PNE§TÂçÃO DE §ERVIçO§ DE IYUTRICIO!ÍIATA
pARÀ EL/IBOR çÃO DE CARDÁPrOS E DEUAIA §ERVrçOa Rtr,AcIo-

ÁIX)S, Et[ cot{FoRtIDAI}E COtt A JUSTIFICATM DE DISPEIí§A DE
LICTTAçÁO IIíTEGRAN?E Irc PRTSEI{TE TER![O.

Â PR(rcI'RÂIX)RIA JURÍDICA DO UUIÍICÍPIO DE §UCUPIRÁ DO RIACIIÃO .
IIÀRAIÍHÁO, por seu órgáo de Execuçáo, instada a se maÍrifestar nos autos supra epi_
grafado, vem, respeitosamente, a V, S."
abaixo segue.

emitir o presente PÁRECER na forma como

Trata-se de consulta solicitada a esta Assessoria Juídica acerca de Contrataçáo
para Prestaçáo de Serviços de Nutricionistas para Elaboração de Cardápios e Demais
Serviços Relacionados, em conformidade com a justiíicaüva de dispensa de ticitaçào in_
tegraÍrte do presente termo, tudo isso em conformidade com o ait.3g, inc. VI, da Lei
4.666193.

Inegável, pois, a necessidade da Contratação paia prestação de Serviços de Nutrici-
onísta para Elaboraçáo de Cardâpios e Demais Ser-viços Relacionados paia Secreta-ria
Municipal de Educaçào, uma vez que o Município nào conta em seu quadro de servido_
res desta Secretaria com profissional capacitado para tal serviço de tamanha e premente
necessidade no que diz respeito, principalmenteJ no tocante aos cardápios referentes a
Merenda Escolat'.

Nessa esteira, a preüsáo legal que dispõe acerca das contratações de serviços pela
Administração Pública encontra suporte legat no aft. 24,Inciso II, da l,ei n. 5.666/93,
senào vejamos:
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A hipótese Dispensa de Licitaçâo, na Iiçáo de MARCELO ALEXANDRINO & VICEN-
TE PAULOI, é assim definida:

"Hâ dlrpcnse de ltcttaçóo quardo crt! é pouívcl, ou rcJe, hÂ porlbtltda-
dc dc conpctição, nar e lcl dbpcare ou pGrtnitc quo ccJe dlrpcnsadr a
Itctteç4o."

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

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

a Contrataçâo pâra Prestaçáo de Serviços de Nutricionista paÍa Elaboraçáo de Cardápios
e Demais Serviços Relacionados.

Por conseguinte, deÍinido assim, o objeto da contratação e reconhecendo a dispensa
de licitação, importa ressaltar o preenchimento de requisitos específicos para a modali-
dade de Prestaçáo de Serviço de Nutricionista para Elaboraçáo de Cardápios e Demais

Serviços Relacionados por intermédio do Ente Público, precisamente à Secretaria Muni-
c:.pal de Educação, os quais o próprio aÍt. 24, inciso II, da [-ei A.666/93, deÍine-os cla-

râmente, como sendo: al oratros sen iços, não pretlstos no inclso I do alf.tdldo attl-
go, aü 10% (dcz por cernto) do Hmlte prerldsto na o,línee oao, do lneiso II, do art.
23, da lmelacíon;o.da Let; bl para a,lle açóes, nos cll'sos pnevlstos nesúa Let, desdc
que rnào se refirom a po;ncelas de um fitasrmo sertlço, comrrna ou a,llenro;çAo dc
rní,;lo,. t ulto quc pos§,ít se,- 

"eo,llza.da 
de uma sô vez.

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

fevereiro de 1991, vejamos: aos casos de dispensa e íln;exlgíbllldtade de ltcttação sc-

rão auátados ern .Pnoccsrso admlnlstradvo prôprlo, do qual constanúo os clera,a -

tos neccssrirlos à d,enoastração da hlrp,tese lncldente, be,rz assl,ln a doanncnta-

ção relatlua aos ctos pratlcad,os pclr,s a;u,tot'ldo,des ad,mlnlst zltllas competen-
tes."

Em atcn to aos dieoosi vos suura. foi ao reouerunento do ór-
Eáo iatetessado. na forma legal. atestsndo a nccc:cldadc da rcferida contratâcÃo
Dara atender as reais necessidades e firaclonamento da Órsão Requisitante,
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Há que se ressaltar que se faz necessário constar no processo administrativo, o qual
materia.lizará a contratâção, documentos que comprovem a que o contratado saüsfaz o
interesse público, repudiando escolhas meramente subjetivas.

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

licitaçáo, sob pena de responsabilizaçao do agente político, o que no presente câso ocor-
rera, com o Requerimento, por meio de Memorando, da secretaria Municipal de Educa-

çáo, incluso nos presentes autos.

Noutro giro, o contrato, nos moldes constantes do presente processo de dispensa de
licitaçào, o ente Administrativo, encontra regulamentaçáo legal no art. 62, d,a l*i
8.666193, o qual faculta a Administraçáo Pública a substituição do Contrato por outros
instrumentos legais hábeis para tanto, remetendo a aplicaçâo, no que couber, do dispos-
to no art. 55 do mesmo diploma legal, senão vejamos:

(Art. 62. O llltrtrnc[to dc coatreto é obdgrtórto troa cl3o. dc co!.cor-
Éncla e dc tonrdt dc prcço., bcn como no dbpoanar . ;o--lCblltde-
dcr cdor prcçoa êatcj.r[ coEprcoBdldo. !o. ümltca dcrtrr duan modr-
lldadc. dG llcltaçio, c Írcrútetlvo no. d.lr:L Gm quc a Aá lnl-ttrçôo
Pudct .ub.tltuí-lo poÍ outro3 ln tÍuEc[to. hábclr, tal! coEo crrtr-
coBtnto, nots, dc crapcuh.o dc dc:paI, autodãÉo dG coEprr ou ordcn
de erccução dc rcwlço.
t...1
§ 2g En "catta coatÍsto", "Eott dc cnpclho de dorpos,', 'eutor:lzeçâ,o
dc comprr", 'ordcrn dc e:ceuçio dc rctwlço" ou outroa lartnralcntot há-
belr apllca-tc, no quc coubcr, o dlqlorto ao ert. SS dcrte Lel."

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

Náo obstante caracterizada situação apta a legitimar a dispensa de licitaçáo na for-
ma do art. 24, inciso II, da ki 8.666193, a contratação, por sua vez, deverá 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 contratação, bem como a unidâde orçamentária e o elemento de despesa.

Ademais, é imperioso ressaitar ainda que, náo obstânte se tratar de situaçáo de

dispensa de licitaçáo, todas as outras condiçôes referentes à feitura do contrato adminis-
trativo devem ser atendidas, assim como, a regularidade tributrâria e funcional do Con-
tratado perante seu Conselho de Classe.

Neste sentido. compulsando os presentes autos administrativ<.r s não fora identifrca-
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Classe, o que com lsso para o fiel cumprimento do do Contrato ooina-se o noü-referi
ficacáo prévia da Contratada oara que a mesma iunte aos Dresentes autos. imediata-
mente diante a ureência do obieto, documento atua.lizado comprovando sua resularidade
regls tral iunto ao seu Conselho de Classe. sob pena de nào efeüvacão da consequente

ão contra

Ante o exposto, âtendidas âs condicóes e recomendacões infra, opina-se pela possi-
biüdade jurídica de contratação direta, por dispensa de ücitaçáo, com fulcro no art. 24,
inciso II, da Lei n" 8.666193, dcrde oue cumprida a odsêacia acime cllerafada, Íi-
cando a decisâo de mérito acerca da conveniência, oportunidade, necessidade e viabili-
dade orçamenlária a cargo da autoridade consulente.

Por fim, ressalte-se que o presente arrazoado tem caráter meramente opinativo, náo
vinculando o administrador em suâ decisáo, conforme entendimento exarado pelo Su-
premo Tribunal Federal no Mandado de segurança *" 24.ozg, rel. Ministro carlos Vel-
loso.

É o parecer, S.M.J.

À CPL, após, ao gestor, para ratiÍicação e homologaçào.

Sucu Ria 7 de abril de 2022.
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