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Procedimento Administrativo n' 0390.380/2022
Dispensa de Licitação n" 02512022

EMENTA: LICITAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO.
TNCISO II DO ART
TAÇÃO DIRETA.

75 da Lei 14.13312021. CONTRA-

Trata-se de solicitação exarada da Comissão Permanente de Licitação do Município de
Sucupira do Riachão - MA, conforme requerirnento da Secretária Municipal de Turismo, Despofto e
Lazer acerca da Contratação de Empresa para Prestação de Serviços na Realização de Evento
Alusivo ao Dia das Mães, a Ser Realizado na Quadra Poliesportiva Henrique Severino no dia 06 de
maio do Corrente Ano, conforme especificações contidas no termo de referência e edital. É o que se

tern a relatar. Em seguida, exara-se o opinativo e a análise jurídica.

Preambularmente é importante destacar que a submissão das dispensas de licitações, na Lei
14.13312021, possui amparo, respectivamente, em seu artigo 53. §lo, inciso I e II c/c o artigo 72.
inciso III, que assirn dispõem:

"Art. 53. Ao Íinal da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de
assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante
análise jurídica da contratação.
§l'- Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração
deverá:
I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de

prioridade;
II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva,
com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos
pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análisejurídica. "
"Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de
dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:
III - oarecer iurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos
requisitos exigidos".

Sabe-se que o Parecer Jurídico em Processos Licitatórios cumpre a função de análise à

legalidade do procedimento, bem como os pressupostos formais da contratação, ou seja, avaliar a

compatibilidade dos atos administrativos produzidos no processo de contratação pública com o
sistema jurídico vigente. Desta forma, a conveniência da realizaçáo de determinada contratação fica
a cargo do Gestor Público, ordenador das despesas.

A Constituição da República, em seu arÍigo 37, XXI, prevê a obrigatoriedade de licitação
para as contratações realizadas pela Adrninistração Pública:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências
de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações.
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A Lei n. 14.133, de 01 de abril 2021, a chamada de nova "Lei das Licitações e Contratos
Públicos", foi publicada com o objetivo de regulamentar o citado dispositivo constitucional, e criar
padrões e procedimentos para reger a contratação pela Administração.

A obrigatoriedade da realização do procedimento licitatório é um corolário do princípio
constitucional da isonomia, previsto na Constituição Federal de 1988 (art.5", I). pelo qual, todos
devem receber tratamento igual pelo Estado. Evita-se, desse modo que os parceiros sejam escolhidos
por critérios de amizade pessoal e outros interesses que não o da consecução da finalidade 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 licitação representa, porlunÍo, a
oportunidarle de alendimenlo ao interesse público, pelos parÍiculares, numa siÍuação de iguuldude".

Sernpre que haja possibilidade de concorrência, sem prejuízo ao interesse público. deverá
haver licitação. A contratação direta, sem realização do prévio certame licitatório. somente é

admitida excepcionalmente, nas hipóteses trazidas na própria lei. Tais situações, contudo,
configuram-se em exceções à regra geral. A licitação é regra; a contratação direta, exceção.

Assim, retiradas as hipóteses de excepcionalidade, é obrigatória a realização do
procedimento licitatório pela Adrninistração Pública.

No entanto, em que pese à obrigatoriedade de realizaçáo de procedimento licitatório, o
próprio dispositivo constitucional reconhece a existência de exceções à regra ao efetuar a ressalva
dos casos especificados na legislação, quais sejam a dispensa e a inexigibilidade de licitação.

Sendo assim, o legislador Constituinte admitiu a possibilidade de existirem casos em que a
licitação poderá deixar de ser realizada, autorizando a Administração Pública a celebrar. de fonna
discricionária, contratações diretas sem a concretizaçáo de certame licitatório.

A dispensa de licitação é uma dessas rnodalidades de contratação direta. O aftigo 75. da Lei
14.13312021 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 II, da Lei 14.13312021

"Art. 75. É dispensável a licitação: (...)
Il - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), no caso de outros serviços e comprasl"

A Lei no 14.13312021, ao instituir as normas para licitações e contratos da Adrninistração
Pública, autorizou a dispensa de licitação em várias hipóteses, ainda que possível a competição.

São circunstâncias peculiares que aconselham a contratação direta, desde que preenchidos os
requisitos previstos em lei.

Nesse caso, portanto, o legislador entendeu que, em função do pequeno valor financeiro
envolvido. não se justificariaa realização de um procedimento licitatório pela Administração.

Depreende-se, pois, que, nessa hipótese, em razão do pequeno valor envolvido, a legislação
autoriza que se reduzam as formalidades prévias às contratações pela Administração Pública.

Devidamente instruído, o processo fora remetido a esta Assessoria Jurídica, para emissão de
parecer acerca da legalidade do procedimento. objetivando a contratação direta de empresa para a
execução do serviço ora solicitado.

Desta feita, como previsto na norma superior, a realização do certame é a regra. contudo. a

própria lei de licitações prevê situações em que é mais vantajoso para a Administração, a

formalização da contratação direta, ou seja, sem que haja a necessidade do procedimento licitatório
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Inclusive, cumpre recomendar também que, o ato que autorizar a contratação direta ou o
extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio
eletrônico oficial. bem como, caso preferir, ser divulgado no Diário Oficial dos Municípios por força
do disposto no aftigo 176, inciso l, da nova Lei de Licitações.

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

todas as formalidades exigidas na Lei no 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, principalrnente os da
impessoalidade, moralidade, probidade e julgamento objetivo, além das exigências gerais previstas
rra Lei no 14.13312021 (como já frisado anteriormente). com a respectiva demonstração de que o
valor contratado é equivalente ao praticado no mercado e a motivação da decisão da Adrninistração
Pública.

Conclusão:

Uma vez adotadas as providências assinaladas e se abstendo da apreciação dos aspectos
inerentes à conveniência e oportunidade mencionados acima, opina-se pela formalizaçáo do processo
de contratação direta, nos termos dos artigos 72 e 7 5,11, da Lei no l4.l 3312021 .

Encaminho os autos para verificação de cornpatibilidade da previsão de recursos
orçamentários, e em seguida os autos devem ser encaminhados para a auÍorizaçáo da autoridade
competente, conforme art.72, inciso VIII da Lei n. 14.13312021, em face do atendimento das
exigências legai para tanto.

Por fim, ressalte-se que o presente arrazoado tem caráter meramente opinativo, não vinculando
o administrador em sua decisão, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no
Mandado de Segurança n." 24.078, rel. Ministro Carlos Velloso.

É o pu."""r, S.M.J.

Sucup iachão - M 05 de rnaio de 2022

G COSTA
Assessor

OAB/MA n" o.121-A
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