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DO§ SERVrçOS na
EIÍCIOTTRO PEI'AGfuICO 2O22, A §ER REâLIZfi'O

UARÂIwÂo' por seu Órgâo de Execuçáo, instada a se manifestar nos autos supra
vlpigrafado, vem, respeitosamcnte, a v. s... emita o presênte pAREçER ne forraa co-

mo abeixo segue.

Trata-se de consulta solicitada a esta Procuradoria JurÍdica acerca de Contrata-
ção de Empresa para Execuçâo doe serviços na Realizaçã.o do Encontro pedagógico

2o22, a ser realizado no dia 28 de sermbro do c.orrente ano, tudo iso em conbrmi-
dade com o art. 38, inc. VI, da ki 8.666/93.

Inegável, pois, a necessidade de contratâção de sendços para Realização do En-
contro Fedagógico 2a22, a ser realizado dia 28 de setembm do corrente ano, urla vez
que o Município não constâ, em seus quadros funcionais, com profi*sionais especiali-
zados para tanto, como também, encontraÍ-ae atualmente com a necessidade premen-
'e do referido sêrviço, tendo em vista ser este Encontro Pedagógico indispenrúvel pa.ra

n

regularizaçâo dos servíços vinculados a secretaria Municipa.l de Educação neste Mu-
mcrplo.

Nessa esteira, a previsáo legal que dispõe acerca das contrâtações de serviços pe-
lra Administraçâo hiblica encontra suporte legal no art. 24, Inciso II, da Lei n"
8.666 / 93, senão vejamos:
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Nessa esteira' quado a lci, diretamente, dispensa a ücitaçáo, temos o que a dou-
trina convencionou chamar de licitaçáo dispensada, ou seja, náo haverá licitaçáo, por-
que a própria lei dispensou.

o pre§ente caso ae adequa, perfeitamente, à preüsáo legar, vez que tem como ob-
jeto a contratação de prestação de serviços para Realizaçáo do Encontro pedagógico
2022, a ser realizado dia 28 de setembro do corrente ano, vez que se trata de presta-

--;áo de serviços previstos no inciso II, do art. 24, da LC, como também, o varor estâ
dentrro do ümite ali preüeto.

Por conseguinte, deÍinido assim, o objeto da contrataçáo e reconhecendo a dis_
pensa de licitaçáo, importa ressaltar o preenchimento de requieitos específicos para a
modalidade de Contrataçáo de Serviços para Realização do Encontro Pt,dragbgíco 2O22,
os quais o proprio aÍt. 24, inciso II, da r*i g.666/93, deline-os claramente, como sen-
do: af ou&uo sen/,ços, trão trtrevtstos ao íncúco I do arudtdo anaigo, até ro% (det

A hipótese Dispensa de Licitaçâo, na üção de
CENTE PAUI,ol, é assim definida:
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Irtclso 4 do atL 23, d4 recncíc,
nada Lcl;bl paru, allenaçôris, Iã1,

seralço, compna ou allena{rc de mator trulto
que porrrrq, aer rpo,ür«,da dc wna ú tnz

Há que se acrescentaÍ os requisitos dispostos no art. 2" do Decreto n" 30, de 7 de
fevereiro de 1991, vejamos: (Os cosos de dlspensa e

conEüg;tüo oe el*
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a que o contratqdo sa-

bjetiva, como também,
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Há que se Í€§salter que sc faz necessário constar no
qual materializará a contrataçâo, documentos que
tisfaz o interesse público, repudiando escolhas meramente su

o

toda e gualquer documentaçã.o necessária e imprescindível para comprovar a regulari-
dade fiscal da Contratada.

corroborando esse aspecto, e para referendar a respectiva contratação pera Ad-
ministraçáo Públice, o processo deverá ser motivado, de modo a legitimar a dispensa
de licitaçáo, sob pena de responsabilizaçâo do agente polÍtico, o que no prenente caso
ocorrera, com o Requerimento, por meio de Memorando, por pârte da secretaria Muni-
cipal de &lucaçáo.

Noutro giro, o contreto, nos mordes conatürtcs do prcsênte proccsso dc diepcnsa
de licitaçáo, o ente Administrativo, encontra regulamentaçâo legal no art. fJ2, da r-eí
8'666/93, o qual faculta a Administraçáo Riblica a substituiçáo do Contrato por ou-
tros instrueentos legais hâbcis paÍe tanto, r.metendo a apricação, no que couber, do
disposto no art. 55 do mesmo diploma legal, senão vejamos:
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Assim, baseado nos dispositivos citados, o referido contrato deverá conter os re-
quisitos mínimos elencados nos referidos diplomas regais acima estatuÍdos.

Nâo ob§taÍrte caracterizada situaçáo apta a legitimar a dispensa de licitaçâo na
forma do aft. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, a contrataçáo, por sua vez, deverá obede-
cer os requisitos mínimos e necessários insculpidos acima.

Além disso, deverá a minuta da certa-contrato, consignar a vigência do contrato,
o valor global da contrataçáo, bem como a unidade orçamentária e o elemento de des_
pesa.

Ilu sao JÁsas No a7o, C.,rr.ô _ CEp) 6S66a-OOO - CNPJ: ol.6tr_33aáOotéz
Fon€ffax (99) 3553-l 09ti/ t0 t9

E-m.il : ptúaitürssucupindorircbao@tmril.§oúl

)



It

niSt o poro o rí.,1.",

situaçáo de
Ademais, é imperioso ressaltar ainda que, náo o

dispensa de licitação, todas as ou
nistrativo devem ser atendidas.

refeÍentes à feitura do contrato admi_

Ante o exposto, opina-se pela possibilidade jurÍdica de contrataçâo direta, por
dispensa de licitaçâo, com fulcro no aÍt. 24, incico II, da Lei n" g.666 /93, ficando a
decisáo de mérito acenca da conveniência, necessidade e viabilidade or-
çamentária, a cargo da autoridade consulente.

Por fim, regsaltÊsê que o prcsentÊ arrazoado tem
náo vinculando o administrador em sua decisâo, conforme entendimento exarado pelo
supremo Tribunal Federal no Mandado de segurança n., 24.org, rel, Ministro carlos

-Velloso.

É o parecer, S.M.J.

À CPL, após, ao gestor, para ratificaçâo ê

Sucupira do - MA,2 de setembro de 2022.
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