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PROCESSO N" 0ê88378 | 2022

DTSPENSA DE LTCTTAçÃO N" 0.23120.22

PARECER JUÚDICO

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO pp PRESTAçÃO DE SERVrÇOS DE PALESTRANTE NA

REALIZAçÃo DA rrr corrBRÉttclA MUNIcIrAL DE EDUcAçÃo oo
wruxrcÍpro DE sucuprRÂ po RracnÃo - nne loecÊNro 2o1s-2o2sl,
A SER REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO.

A pRocuRADoRrA.runiprca po naunrcÍpro DE sucuplRA Do RrecnÃo -

UfAnAfffÃO, por seu Orgáo de Execução, instada a se manifestar nos autos supra

epigrafado, vem, respeitosamente, a V. S.". emitir o presente PARECER na forma co-

mo abaixo segue.

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

çáo de Prestação de Serviços de Palestrante na Realização da III Conferência Municipal

de Educaçáo do Município de Sucupira do Riachão - MA (Decênio 2Ol5-2O251, a ser

realizada no dia O6 de maio do corrente ano, tudo isso em conformidade com o art. 38,

inc. VI, da Leí a.666 I 93.

Inegável, pois, a necessidade da Contrataçáo de Serviços de Palestrante na Reali-

zaçáo da III Conferência Municipal de Educaçáo do Município de Sucupira do Riacháo

- MA (Decênio 2Ol5-2O251, a ser realizada dia 06 de maio do corrente ano, uma vez

que o MunicÍpio náo consta, em seus quadros funcionais, com profissionais especiali-

zados para tanto, como também, encontrar-se atualmente com a necessidade premen-

te do referido ser.riço, tencio em vista ser esta Conferência Municipal indispensável pa-

ra regts.larizaçáo dos serviços vincuiados a Secretaria Municipal de Educaçáo neste

Município.

Nessa esteira, a previsão iegal que dispõe acerca das contrataÇões de serviços pe-

la Administração Púbiica encontra suporte lega1 no art. 24, Inciso II, da Lei n"

8.666 /93, senáo vejamos:

"Art.24 - É dlspensável a licitação:
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II - para outros serviços e compras de valoÍ até 1O7o (dez por cento) do
limite previsto na alínea "a", do inciao II do artigo aÍrterioÍ e para ali-
enações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto
que possa ser realizada de uma só vez."

"Hâ dlspensa de licitaçáo quando esta ê possivel, ou seja, há possibilldade de
competiçáo, mas a lêi dispensa ou permlte que seja dispensada a licltaçâo."

Nessa esteira, quando a lei, diretamente, dispensa a licitação, temos o que a dou-

trina convencionou chamar de licitação dispensada, ou seja, não haverá licitação, por-

que a própria lei dispensou.

O presente câso se adequa, perfeitâmente, à previsão legal, vez que tem como ob-

jeto a Contrataçào de Prestação de Serviços de Palestrante nâ Realizaçáo da III Confe-

rência Municipal de educação do Município de Sucupira do Riachão - MA (Decênio

2Ol5-2O25), a ser realizada dia 06 de maio do corrente ar,o, vez que se trata de pres-

tação de serviços previstos no inciso II, do art. 24, da LC, como também, o valor está

dentro do limite ali previsto.

Por conseguinte, definido assim, o objeto da contrataçáo e reconhecendo a dispensa

de licitaçào, importâ ressaltar o preenchimento de requisitos específicos para a modalida-

de de Contrataçáo de Serviços de Palestrante na Realização da III Conferência Munícipal

de educação do Município de Sucupira do Riachão - MA (Decênio 2015-2025), os quais o

próprio aÍt. 24, inciso II, da Lei 8.666193, define-os claramente, como sendo: al outros

serrríços, nã.o prealstos no inciso I do aludido artigo, até 10% (dez por cento) do

limite preuisto na alínea ua', do inciso II, do art. 23, da m'encion,a,da Lei; bl pa-

ra. írliena,ções, nos c(zsos previstos nesta Lei, desde que n;ao se refrrdm d pdrce-

la,s de u,m mesmo serüiço, compra ou olien,a.çAo de mo,ior úulto que 1rossa ser

realizadd de uma só aez.

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

fevereiro de 1991, vejamos: "Os casos de dispensa e lnexigibilidade de licitaçdo
serdo autuados em processo o.dmirtistra'tlüo prôprio, do qual coflstaráo os ele-

lme,ntos necessdrios à demonstraçAo da hipótese lncldente, bem assim a docu'

lDireito Administrativo Descomplicado.2'1á eC. Rio dê Janeiro: Forense; Sâo Paulo: [,]étodo. 2013, p.661
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A hipótese Dispensa de LicitaÇão, na liçáo de MARCELO ALEXANDRINO & VI-

CENTE PAULOI, é assim definida:



Aif;,ii:st.ãÍrio pâro o ? ovo

mentação relatioa a,os o'tos pra'tlca.dos pelas qutortdades administratioas com-

petentes."

Em atendimento aos disoositivos suora. foi apresentado requerimento do

órgão interessado. na forma legal. atestando a necessidade da referida contrata-

cão para atender as reais necessidades e funcionamento da órgâo Requisitante.

Há que se ressaltar que se faz necessário constar no processo administrativo, o
qual materializarâ a contrataÇão, documentos que comprovem a que o contratado sa-

tisfaz o interesse púb1ico, repudiando escolhas meramente subjetiva, como também,

toda e qualquer documentaçáo necessária e imprescindível para comprovaÍ a regulari-

dade fiscai da Contratada.

Corroborando esse âspecto, e para referendar a respectiva contrataçáo pela Ad-

ministraçáo Pública, o processo deverá ser motivado, de modo a legitimar a dispensa

de licitaçáo, sob pena de responsabílizaçào do agente polÍtico, o que no presente caso

ocorrera, com o Requerimento, por meio de Memorando, por parte da Secretaria Muni-

cipal de Educaçáo.

Noutro giro, o contrato, nos moides constantes do presente processo de dispensa

de licitaçáo, o ente Administrativo, encontra regulamentaçáo 1ega1 no art. 62, da Lei

8.666193, o qual facuita a Administraçáo Pública a substituição do Contrato por ou-

tros instrumentos legais hábeis para tanto, remetendo a aplicaçáo, no que couber, do

disposto no art. 55 do mesmo diploma 1ega1, senão vejamos:

íArt,62. O instÍumerto de contrato é obrtgatório llos casos de concorrência
e de tomada de pÍeços, bem como nas dlspensas e inexigibilidades cuJos pre-
ços êstejam compreerdidos nos llrnites destâs duas modalidades de llcitaçáo,
e facultativo nos demais em que a Admlnistração puder substituí-lo por ou-
tros lnatrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho d€ des-
pesa, autorizaçâo de compra ou ordem de execuçâo de serviço.
(...)
§ 2s Em "ca-rta contrato", "nota de empenho de despesa", "autorizaçáo de
comprÀ", "ordem de execuçâo de serviço" ou outros instrumentos hábeis apli-
ca-se, no que couber, o dlsposto no art" 55 dêsta Lei."

Assim, baseado nos dispositivos cítados, o referido contrato deverá conter os re-

quisitos minimos elencados nos referidos diplomas legais acima estatuídos.

Não obstante caracterizada situaçáo apta a legitimar a dispensa de licitaçáo na

forma do art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, a contrataçáo, por sua vez, deverá obede-

cer os requisitos mínimos e necessários insculpidos acima.
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Além disso, deverá a minuta da carta-contrato, consignar a vigência do contrato,

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

pesa.

Ademais, é imperioso ressaltar ainda que, não obstante se tratar de situação de

dispensa de licitação, todas as outras condições referentes à feitura do contrato admi-

nistrativo devem ser atendidas.

Ante o exposto, opina-se pela possibilidade jurídica de contrataçáo direta, poÍ

dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, íncíso II, da Lei no 8.666193, Íicando a

decisáo de mérito acerca da conveniência, oportunidade, necessidade e viabilidade or-

çamentária, a cargo da autoridade consulente.

Por fim, ressalte-se que o presente arÍazoàdo tem caráter meramente opinativo,

náo vinculando o administrador em sua decisáo, conforme entendimento exarado pelo

Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança n.o 24.078, rel. Ministro Carlos

Velloso.

E o parecer, S.M.J.

A CPL, após, ao gestor, para ratificação e homologação

Sucupira , 28 de abril de 2022.

MIG A SILVA .lÚuron
DO MUNICIPIO
L2L-4,oAB/MÁ "
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