
.,.ã("ãe t.rr*;..,,

ú.,\'a-e-i)

"q*,..r%d
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL oo penÁ

ÀssEssoRreyunÍorce

PARECER ;unÍolco N" 144 / zoz2
DE LAVRA: ASSESSOnIe ;UnÍorce
orÍcro N" 0289/2022-sMS
Processo Administtativo n" 1ll7 /2022

Assunto: Direito Administrativo. Contratação
Direta. Pequeno Valor. Inteligência do Att. 24, Ll

da Lei 8.666 /93. Possibilidade. Recomendacôes.

1. DO REI-ATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Trata-se de solicitação paru análise e manifestação quanto a dispensa de licitação em razà<t

do valor, p^ra 
^ 

conffatação de empresa especiaüzada na prestação de serviço de monitoÍâmento e

rastreamerito veicular, paÍa seÍ utilizado na frotz de veículos da Secretaria Municipal de Saúcie r_1:

Santalzabel doPaú.

Constam nos autos, além do ofício supracitado, o termo de teferência incluinc{o a

justificativa pü:- conttatação, pesquisa mercadológica e quaclro compaÍativo de preços qrlç Írg
transcorrer processual de cotação cle preços rea[zada com 03 (ttês) empresas, identificou-se que ()

menor valor fora ofertado pela empresa Auto Master Monitoramento Eireli, CNF-;;
13,319.180/0001-10, no valor de Rg 8.807,40 (oito mil, oitocentos e sere reais e quatrÍlrrr
centavos) sendo juntado contÍâto social, documento do representante legal, Cartáo CNPJ, certiclõcs.

Conjtrnta Federal, SEFA e Municipal, Ttabalhista (ausente a Certtrlã.o de FGTS), bem comr.,, ,r

reservâ de dotação orçamentária, zdequação oÍçâmentâria e financeira e por fim clespar:iro parâ eÍirÍi

Assessoria Jurídica.

É o relatório.

2, DO MERITO. ANÁLISE JURÍDICA.
De início, convém destacar que compete â esta ÂJUR, pÍestâr consultoria sob o prisnra

estritamente da legislação vigente e pertinente, nâo the cabendo adentrar em aspectos relativ.s ,'i

conveniência e a oportunidade da práaca clos att>s administrativos, que estão reservados à esfer:,i

discricionáda do ordenador de despesas, tâÍnpouco, examinar questões d,e naaxeza eminentement€)

técrica, administrativa, orçamentâia ou financeira. Portanto, isenta-se de toda e qualqucr

responsabilida<le reiativa à obtenção cle valores (pesquisa de mercado), justificatirapatacontratação,

escolha clo profissional <-iu empresa, limitando-se exclusivarneflte aos ditames legais.
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2.1,.DAHIPOrESE LEGAL DE DISrENSA DA ucrteçÃo. DA ECoNoMICTDADTi"
oo NÃo FRACToNAMENTo DE DESpESA.

Depreende-se nos âutos, pedido de sol-icitação de despesz-pàrr-execução do objeto rlesrr,r

processo administrativo, rra modalidade de dispensa de licitação, com fulcro no art. 24. II. da tr_-çj

8.666/93.

Estabelece o aÍt. 37, inciso XXI, da CRFB/88, a obrigatoriedade de rcahzaçã<> clir

ptocedimento licitatório para contratâções feitas pelo Poder Público. No entanto, o própd6

dispositivo constitucional reconhece a existência de exceções à regra ao efetuar a ressalva clos casos

especificados na legislação, quais sejam a dispensa e a inexigibilidade da licitação.

Sendo assim, o legislador constituinte aclmitiu a possibilidade de existirem casos em qlrc a

licitação poderá deixar de ser rca\izada, autorizando a Administração Pública a celebrar, de for,ra
discticionária, contratações diretas sem a concreúzação de certame licitatódo.

Pela letra clo art. 24,II, da Lei n" 8.666/93,abcitação seria clispensável quando o valor: cl.,r

contratação a ser efetuada for de atê R$ 8.000,00, importância essa que corÍesponcle a 10% de ltli
80.000,00, que é o valot-teto Pàra o processamento da licitação na modalidade dc convite (at. 23,

I1, altnea a, sobre o qual o art. 24,II, faz c^tegóÀca alusão).

Ocorte que, após pubücação do Decreto Federal n" 94L2 de 18 deJunho cle 2018, hour,6

ataalizaçáo dos valores aplicáveis na seleção da modalidade licitató ria. Tal decreto come çol,i
ptoduzir seus efeitos,apafisr de 1B de fulho de 2018 (art.2" do Decreto). Sendo assim, depreenclc-

se que houve atualtzação também dos valores a serem considerados quando da pretensão cle

apltcação da dispensa de licitação.

No caso de compras e serviços, a moclal-idade de convite será aplicável em processos r:uje

aquisição não ultrapasse R$ 176.000,00 (cento e setentâ e seis mil reais). Âssim, percebe-se que :r

dispensa será no importe de até R$ 17.(100,00 (dezessete mil e seiscentos reais), haja vista equivalr:r

à 1.0% do importe do valor apl-icável ao Convite.

Ao instituiÍ esta hipótese de Dispensa (tecnicamente, licitação dispensável), o legislaclor

priorizou o princípio da economicidade, pois c,r reduzido valor aser contÍatâdo colocaria em conflir<r

o princípio da licitaç:ão e o da economiciclade, ensejando um gasto superior à vantagem direta afer:Ír,el

pela Âdministração, decidindo a autoridade cofi]petente (I)ir:etoria de Compras), à vista do inreresscr

público, pela prevalência do segundo.
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É imperioso observar, nesses casos, que e tarefa da Âutoridade responsável pelas compras,

certificar-se de que a aquisiçâo por dispensa de licitações, nessâs hipóteses, não represcnrc

fracionamento de compÍas que devetiarn ser licitadas. Sob pena de incorter em fracionamento jljcitg.

Z.Z.DANECESSIDADE DEJUSTIFICATIVADO PREÇO ESTIPULADO E RAZÃ6 DA
ESCOLHA DO FORNECEDOR

Embora haiavozes contrárias, esta AssessoriaJurídica advoga no sentido de que o processo

administrativo no qual a dispensa de licitação tenha por base o diminuto valor do conrrato de'erá

ser instrutdo com a iustificativa do preço estipulado nà contratàção. Truta-se de exigência previsra

em lei pei n" 8.666/93, afi.26,parâgrafo único, inciso III).

Ressalte-se que o Tribunal de Contas da União entende que a iustificativa do preço

estabelecido nâ contratação é essencial pata configruar alegalidade da dispensa de licitação

ern tazão do valor.

Concluímos com as sábias palavtas do Dr. Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, Conselheirr r-1o

Tribunal de contas do Distrito Federal, que, em obra de sua lavra, pontifica:

como o dispositivo legal que exige a justificativa - inciso III do parágrakt
único do art. 26 - está regido pelo comando do caput deste artigo <1ue nã,
se tefere aos incisos I e II do afi.Z4,mútos têm entendido que nessas clr.ra:;

hipóteses não é obrigatóito justificat o preço. Não é correta essa conclr-rsãr>,
pois tanto por tradições históricas - Decreto n" 449 /92, aÍt. 30 quanto atuajs

- Lei n" 8.666/93, alt.11,3 - compc:te aos âgentes da Adminis traçã,o Púbric:i
demonstrarem no processo a regularidade dos âtos que praticarem. sr:
possível deve ser juntada a pesquisa pertinente ou outro instrumenro <1r-r,:

indique a nzoabiltdade do preço, como, por exemplo, quadro de preç's r.l.,
julgamento de licitação de outro órgão.

Da mesma forma,Âlexandrino & Paulo Q01.4,p. 715), assim já manifestaram:

O paúgrafo único desse artigo estabelece que o processo conceÍnenrc r)s

inexigibilidades de licitação ou às dispensas ali enumeradas deve ser
instrúdo, no que coutrer, com os seguintes elementos: (a) caractenzaçào c)a

situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for cr

caso; (b) razào da escolha do fornecedor ou executante; (c) justificativa do
pÍeço; (d) documento de zprovação dos projetos de pesquisâ aos quais cx;

bens serão alocados.

Yeia,a preocupação do legislador da doutrina e dos próprios Tribunais de Contas em exigrr

tais exigências, se direciona à ttansparência, um elementar do l)ireito Público hodierno. Além disso,

aLei 9.784/7999, que estabelece floÍ:mâs aplicáveis âo pÍocesso no âmbito administrativci, prevê

rnotivação dos atos administrativos.
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No caso coÍrcreto, o setoÍ de compras teahz,oupesquisas mercadológica, com três empresas

peÍtinentes ao objeto pretendido, TECNO - INFORPO§7ER INFORMÁTICÂ I-TDÂ -"

CÂRTRÂCE DO BRÂSIL (CNPJ 03.249.215/0001-39), AUTO MASTER MONITORAMEN'r'O

EIRELI (CNPJ 13.319.180/0001-10) e GLOBAL NORTE RASTREAMENTo I:i

MONITORAMENTO LTDA (CNPJ No 23.396.1,89/0001-89). Conforme constata-se no

comparativo de preços, o menor valcsr pan aquisição, de R$ 8.807140 (oito mil, oitocentos e sere

teais e quarenta centavos), poÍtanto dentro clo permissível legal paralicrtação dispensável.

3. DA CONCLUSÃO

Compulsando os autos administrativos, esta ÂssessoriaJurídica opina pela continuidadc cfur

ptocedimento administrativo parà conúatação diret4 tendo em visra o valor ser inferior ao lirnitc:

previsto na Lei n" 8.666/93, atualizada por meio do Decreto n" 9.41,2/2018, condicionado à:

a) Certidão/Declaruçã.o de que a despesa aqui avençada não se tràtar de hipótese <1t:

fracionamento de despesa, vedado pela legislação e tribunais de contas. Caso sc-j;r,

pugnamos pela impossibilidade;

b) Juntada da certiclão de FGTS.

Retornam-se os autos para SEMAPF.

É est. o pâreceÍ S.MJ.

Santalzabel do Pará, 18 de Maio de2022.

RITA DE CASSIA t Assinado de forma digitat

L|MA DE OLIVEI RA3:'Jl],lrDE 
cAssrA L,MA

,a|"

RITA DE CÁSSIA LIMA DE OLIYEIRA
ASSESSORA JURÍDICA MUNICIPAL - PMSIP

oABIPA 23.455
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