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DTSPENSA DE LICTTAÇÃA N',0.2212022

PARECER JURÍDICO

ASSUI{TOr CONTRATAÇÃO Op PRESTAçÃO DE S§RVIÇOS D& CARPTNTARIA E

,, MARC§NARIA EM MANUTpNçÃO E REPAROS §M BDN§ PÚBLICO§ DA

MUNICIPALTDADE, EM CONTORMIDADE COM O PRESENTE TEII'MO.

A PROCURADORIA JURÍDICA DO IUUIÍICÍPIO DP SUCUPIRA DO RJACI{ÃO .

MARA§I{ÂO, por §eu Órgão de Execuçâo, instada a se maniÍ'estâr' nos âutos supra epi-

graizido, vem, rcspeitosâmenle, a V. S.", emitir o pre$enle PÂRECER na lorma cotno

abaixo segue.

Trata-se de consulta solicitada a esta Procuradoria Jurídica acerca de Ccntrat:rçâo

de Prestaçáo de Serviç:os rle C;rrpintaria e Marcenaria em Manute nÇào e Repzrros cnt

I3cns Públicos da Municipalidacie, tudo isso em cor:formidade com o ârt. 3ll, inc. Vl, da

Lei 8.666/93.

Inegável, pois, a necessidade da Contrataçáo cle Presraçâo de Serviços c1e Carpinta-

ria e Marcenaria em Manutençáo e Reparos em Bens Púbiicos da Municipalidade, unra

vez que o Municipir: não conta em seus quaciros funcionais com servidr:r especilico paril

desernpenhar tâis ser!.iÇos e nem pessoa jurídica licitadâ para tanto.

Nessa esreira, a previsâo legal que dispôe acerca das contrataçôes de seniÇos 1:e1a

Admirristraçáo Pública encontrâ suporte lega1 nr: art. 24,lnciso Il, da Lei n" 8.666193,

scnâ:o vrjamos:

"Art. 24 - É dispensável a licltâçáol
{...}
lI - para outros serviços e compras de valor ató 10% idêz Pol cênto) do limi"
te previsto na alinea "a", do lnciso U do artlgo &nteÍior ê pâÍâ âliêna§ões,
ros casos previsaos nestâ Lel, dcsde que náo se reíiram a pârcela§ de um
mesmo serviço, compra ou alienaqão de maior vulto que po§§a §er realizada
de uma só vez."

À hipótese Dispensa de Licilação, r-ra lição de MARCELO ALIIXÀNDRINO & VICEN-

Ttr PAULOl, ó assim deÍiniria:

lDjreita Administrativo D§3complicado. 213 ed. Rio de Janêiro'Foíeôsei §áo paúlcr Àilêtodo 20 l3 p. 661

R!r\ir) ft,§d \r.ll(r (entro.(lil,:65óa!^1)í10-CNI'.1 irl a)12 Li8,'oÍlíl |-{r-'
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',HÀ dispensa de licitaçào quando estâ ó possível, ou seia' há possibilidade de

*o*peitçao, trn&§ a lei dispen§* ou permlte quo seja dlspensada a licitação."

Nessia. esteirâ, quâ.ndp a lei, diretamente, ciispensa a licitaçâo, temos o que a dr:u-

trina cCInirencienou chanrar cle licitaçào clispensada, ou seja, nào haverá liciLaçã.o, i:or-

qlle a prÓpria lei ctisPensou.

ç; prcsente caso se adequa, perfeitarnente, à previsâo legal, vcz clLle 1-em com(l objr:ltl

a Cclntratação de prestaçào de Serviços de Carpintaria e Marcenaria em Manutençáo c

Rcparos em [3ens Piririicos cla Muniçipalidncle.

Il*r çonseguir:te, deÍinido assim, o objeto cla contrataçãt-r e reconhecendo ei dispensa

de licitaçáo, importíI ressaltar o preenchimento cle requisitos específicos para a modarli-

dacl.e de Çi:ntrataçã.o c1e Prestaçáo de Serviços de Carpintaria e Marcenaria em h,llanltten-

Çáo e Repar1;s errr Bens pubiicos da Municipaliciacle por int.ermeclio clo llnte Púb1icr:, os

cluais o prtiprir) art. 24, inciso II, cta l,ei 8.666/93, define-os clarametlte, cot11o se:nci"o: a|

ouüros serviços, nãopreutstos ,to lnciso I do o,ludi.do o;rtígo, stá 1O% {den pCIr cen'

üoJ do lirnlte preufsúo na otlíneç. os.", do inciso ÍJ, do o;fr. 23, da msnclonqda.t"ef; bl

p,.rçí allenaçôe§, nos ctl'sos preulstos nesüa Lei, desde qus nôo se re§lram a po,rce'

l,.s de um mesrrüo serrriço, csmpf,a nu qlienaçôo d,e mo,íor utlto que po§sa ser re&-

lísad.a de umq só uea.

Há que se acrescentar <-rs requisitos dispostos no art. 2" do Decreto n" 30, cle 7 clc

le'ereiro de 1gg1, vejermos: *Os ccrsos de díspensa e ínexlgíbilüdade de licitqçôo se-

r5,o o,utua6,o.s er?r processo administratlvo prôprio, do quc,l consü0rÕo os elemen-

tos necessrtríos à dsmonsüraçáo da hipóüese incidenüe, bem rr§§trn c docurnenÚq'

çôo relcrÊiua aos atos pratícados pelcs autarldades udministratfü{Is tornpeten'

tes.'

§m ndimentç diçpositi'tro § §upra, foi apresentsdo- querimentn do ór-

ttl con

nde efu tt

Há que se resszltar que se íaz necessário constar no processo administratil'tl, o qual

materiai.izará a çontraraÇáo, docr-rrÍlentos que cornprovem a que o contratado satislâz o

ii: teresse púrblico, repucliando cscoll-las merâmentc subj etirtas'

llua Sr1().11r5{, \o 4?9. Centro'(lFlP: ó5668'000 - ('NP.,r ül 6l:.333i0Íi0l-67
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üorroborandcl esse â$pecto, e pâra referenciar â respectir''a col]tra"taÇáo peli* Àdmi-

pistraçào Publica, o proÇesso cieverá ser motivaclo, de modo a legirim€rr a dispensa de:

licit.açáo, sotr pena de responsabilizaÇào do agente político, o que no pre§ente caso ocor-

rera, com o Requerimento, por rneic de Memorando, incluso nos prescnte§ autos.

Nçr.rtro gircl, c contrâto, nos rnoldes c<.:nsta.ntes clo presente proce§so de clisperlsil rJ<::

licitâÇàü, o ente Administrativo, encontra reg;ularnenltiçào legtll {:lo ârt. 62, cla Lei

8.666/93, o qual façulta a Administraçáo Pr-rblica a subst.ituiçào cio Contrato por outros

instrumentos legais hábeis para tanto, remetendo a aplicaçào, no que cor,rber, du ctispos-

to no â§. 55 do mexmo diploma legal, senào vejamos:

,.Art. 62. O instrurnento de contrato ê obrlgatório n«rs ca§os de concorrôncia
e de tomâda de preço§, bem como nas dispensas e inexigibtlidades cujos
prêços estejam compreendidos nog limites destas duas modalidades de ltci-
taçâo, e facultativo nos demais sm quc a Adminlstraçâo puder substitui-lo
por outros instrumentos hábeis, tais eomo carta-eçntrato, nota de errrpenho
de despesa, autorizaçáo de compra ou Erdem de execuçã,o de serrriçu.
{...f
§ ?r Em "carta contrato", "nota de empenho de despe§1", "&utorizaçâo de

c6rnpra", "ordem de execuçáo de Senrlço" ou outros instrumentos hiibeis
aplica-se, il.o quê coubet, o disposto no art. §S desta Lei."

Assinr, baseadr: ncrs dispositivos citados, o relcrido ÇontralCI devçrá conttr os reqlli-

sitos minirnos elencaclos nos referidos diplomas legais âcima estatuídos.

Nào çbstante caracterizâdâ situaÇã.o âptâ a legitimar a dispensâ de iicilaçâo ni.r" for-

nra clo â.rt. 24, inciso II, da Lei 8.666 193, a contrataçãtl, por §ua vez, deverá tlbec.lecer os

requisitüs rninirnos e nec§ssârios insculpiclo$ âcimâ'

Alern disscl, deverá a minuta da carta-contrat$, ct:nsignar a vigência clo contrato, o

valor global da contrataçâo, bem como a unidade orçamentária e o elemento de despesil.

Àçtemais, é imperioss: ressaltar aincla que, nào qrbstante st: tratar rle sil"unÇáo clt

rlispensa de licitaçâo, todas as outras condiçÕes referentes à leitura do contrato adminis-

trativo devem ser atenc{idas.

Âirte o expcsto, condi 111 , r:pina-se peLa. possi-

biiiclade juriciica de contratação direta, por clispensa de licitaçáo, com tulcro no art. 24,

incisr: ll, d.a Lei no S.666/93, ficando a decisâo cle rnórito âcercâ da conver:iência, opor-

turriciacle" necessidade c viabilidade orçamentária a cargÕ da ar-rtoridacie consulente.

Pgr fim, ressaite-se que o presente arrazoado tem caráter merâmente opinativo, nào

vilculancto o aclmini$trador em sua decisâto, conforme entenclimento exarado pelc; Sr-r-

I{uo Sãtl Jorú, N" d19. Lcrtrçr - f H}}; 6§668'ÜÜti -('NI'}'Í: 0l Sl2.3-18,'00Úl-67
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premo Tribr-rnal lrecieral no Manda.do de SegurançÉr n,o ?4.078, rel. Ministro Llerrlos Vcl-

Ioso.

§ o parecer, S.M"J.

A CPL, âpos, ao gestor, para ratificaçáo e homologaçáo.

Sucr;pira hâo - rJe arl:ril clc ?022

*{I co§TA;Úr.lton
Assesser
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