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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL OO PNNÁ

ASSESSoRn;unÍorce

PARECER ;unÍolco N" t4o / zoz2
DE LAVRA: ASSESSOnIA ;unÍolce
orÍclo N" o1zl2022-sEMApF
Processo Administativo n" 1106 / Z0Zz

Assunto: Direito Administrativo. Conttataçào
Direta. Pequeno Valor. Inteügência do Ârt. 24,II
da Lei 8.666 /93. possibiüdade. Recomendacões.

1. DO RELATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

TÍata-se de solicitaçà<> pata análise e manifestação quanto a dispensa de licitação em razão
do valol' p^t^ a contratação de empresa especiaüzacla na prestação de serviço de monitoÍamento e
Íâstleamento veicular, pâra scÍ utiüzado n^ frotncle veículos da Prefeitura Municipal de santa rzaytel
doPaú.

Constam nos autos, além do ofício supracitado, o teÍmo de referência incluindo a
justificativa paÍa conú^tação, pesquisa mercadológica e quadr o compatativo de preços que no
trânscoffeÍ ptocessual de cotação de preços rcalizada com 03 (três) empresas, identificou-se que o
menor valor fora ofertado pela empresa Auto Master Monitoramento Eireli, CNpJ:
13'319'180/000L-10, ,o valot de Rg L3.001,40 (tteze mil, um real e quaÍeÍrta centavos) sendo
juntado cafiã'o CNPJ, cetidões'rlabalhista, Conjunta Federal, SEFI\ e Mu,icipal, ausente a Certidão
cle lrGTS, constando ainda, caúa d.e recomendação expedida pela I(ey do Frango (CNpi
22'767'814/0001-99), bem como, a Íeselva dc dotação otçamentátia e por fim despacho paÍâ esrâ
Âssessoria 

.f urÍclica.

É o tclatódo.

2. DO MERTTO. ANÁLrSE JURÍDrCA.
De início, convém destacat que compete a esta AJUR, pÍestâÍ consultoria sob o pdsma

esÚitamente da legislação vigente e pertinente, não lhe cabendo aclentrar em â.spectos relativos à

conveniência c a oPoÍruniclade da prátíca dos atos administrauvos, que estão reservados à esfera
discticionária do ordenador cle despesas, tâmpouco, examinar questões d.e natatezaeminentemente
técnica, administrativa, orçamentáda ou ftnancerra. PoLtanto, isenta-se de toda e qualquer
responsabilidade telativa à obtenção de valores (pesquisa de mercado), justificativ 

^ 
p^ra cor\tràtação,

cscolha do ptofissional ou emPresa, kmitando-sc exclusivamente aos ditames legais.

^
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2,I, DAHIPOTESE LEGAL DE DISPENSA DA LICITAÇÃO. DA ECONOMICIDADE.DO NÃO FRACIONAMENTO DE DESPESA.

Depreende-se nos autos, pedido de solicitação dc despe sa pataexecução do objeto desteptoCesSoadministtatiV()'nâmodalidadededispensadelicitação,coÍn@
8.666/93.

Estabelece o aÍt' 37, inciso X-\I, da CRF'B/88, a obrigator.iedade d.e reayzação de
procedimento ücitatóri o p^Ía conttatações feitas pelo poder público. No entanto, o próprio
dispositivo constitucional rcconhece a existência de exceçôes à regra ao efetuar a ressalva dos casos
especiÍicados na legislação, quais sejarn a clispensa e a inexigibilidade daltcitação.

Sendo assim, o legislador: constituinte admitiu a possibilidade de exisúem câsos ern que a
ltcitação podetá deixar de ser realtzatla, autonzançlo a Adrninistração púbüc a a celebtar. de forma
discricionár'ia, conttatações diretas sem a concrettzação de certarne licitatório.

Pela let'a do art' 24,rr, cla Lei n" 8.666/93,altcítaçãoseria dispensável quando o valor da
contratação a ser efetuada for de até R$ 8.000,00, importância essa que coÍ-responde a 10% de R$
80'000'00' que é o valor-teto paÍa o P-rocessalxento da ücitação na modalidade de convite (att.23,
II, altnea 4 sobre o qual o afi. 24,1I, faz categóúcaalusão).

ocotte que, após publicação clo Decreto Federal n, g472de 18 deJunho <ie 201g, houvc
atualtzaçã"o dos valores apücáveis na seleção da modalidade licitatória. Tal decrero começou â
ptoduzir seus efeitos , a pafib de 1B de julho de 2018 (art,2" do Decreto). senclo assim, 4epreende-
se que houve at,alização também dos valores a serem considerados quando cla pretensão de
aplicação da dispensa de licitação,

No caso de comptas e serviços, a modalidade de convite será aplicável em pÍocessos cuja
aquisição não ult'apasse R$ 176.000,00 (cento e sete,ta c seis mil reais). Assim, percebe-se que a
dispensa será no irrrporte de até li$ i7.(100,00 (dezessete mil e seiscentos reais), haja vista eqür,aler
à 10o/o do impote do valor aplicár,el ao Convite.

z\o instituit esta hipótese de l)ispensa (tecnicamente, licitação dispensável), o legislador
ptiotizou o princípio <ia econornicidade, pois o reduzido valot aser contrataclo colocaria ern co,flito
o princípio da ücitação c o cla econornicidade, enseiando um gasto superior à vantagem direta afeúvel
pela Âdmirustraçã<>, decidindo a autorida<Ie cornpetente (Diretoria de compras), à vista do interesse
público, pcla plcvalôncia do scgun<io.
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É impedoso obselr.ar, nesscs casos, que é tarefa da Autoridade tesponsável pelas compÍas,

certificar-se dc que a aquisição por dispensa de ücitações, nessâs hipóteses, não represente

fraci<>namento cle comPÍas que deveriam ser licitadas. Sob pena de incorrer em fracionamento ilícito.

2.2. DA NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA DO PREÇO ESTIPULADo E RAzÃo DA
ESCOLHA DO FORNECEDOR

Ifmbora haia r.ozes conttárias, esta AssessoriaJrlídica advoga no sentido de que o processo

administtativo no qual a dispensa de licitação tenha por base o diminuto valor do contrato deverá

ser instruído com a iustiÍicativa do preço estipulado fla conú^t^çáo. Trata-se de exigência prevista

em lei (l,ei n" 8.666/93, att. 2(t,parâgrafo único, inciso IiI).

Ressalte-se que o Tribunal de Contas da União entende que a justiÍicativa do pteço

estabelecido Íra contrataçã,o é essencial para configutaÍ a legalidade da dispensa de licitação

em Íazáo do valot.

Concluímos colrr as sábias palavtas do Dr. Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, Conselheiro do

Tribunal de contas do l)istrito Federal, que, em obra cle sua lavra, pontifica:

como o disposiuvo legal que exige a justificativa - inciso III do parâgraf.o
único do att. 26 - está regido pelo comando do capuÍ deste artigo que não
se refere aos incisos I e II do att.24, muitos têm entendido que nessas duas
hipóteses não é obrigatóriojustificar o pÍeço. Não é coÍreta essa conclusão,
pois tanto por tradiçôes histódcas - Decreto n" 449 /92, art.3" quanto atuais

- Lei no 8.666/93,att.113 - compete aos agentes da Âdministnção púbüca
dernonstrarem no processo a rcgulattdade dos atos que praticarem. se
possível deve ser juntada a pesqúsa pertinente ou outro instrumento que
indrque a razoabilidade do preço, como, por exemplo, quadro de preços de
julgamento de licitação de outro órgão.

Da rnesma foÍnra, Alexanddno & Paulo Q014,p.715), assim já manifestaram:

() paúgrafo único desse artigo estabelece que o processo concernente às
rnexigibilidades de licitação ou às dispensas ali enumeradas deve ser
insüuído, no que couber, com os seguintes elementos: (a) car.actetzaçào da
situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o
caso; (b) nzã.o da escolha do fornecedor ou executante; (c) justiÍicativa do
pÍeço; (d) documento de apr<>vaçã,o dos projetos de pesquisa aos quais os
bens serão alocados.

Yeia,a preocupação do legislador da doutrina e dos próptios "fibunais de Contas em exigir

tais exigências, se direciona à ftansparência, um elementar do Dfueito Público hoclierno. Além disso,

a Lei 9.784/1999, que estabelecc llormas aplicár,eis ao pÍocesso no âmbito administrati'

motivação dos atos administrativos.
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No caso concÍeto, o setor de compras teahzottpesquisas mercadológica, com três empresas

pertinentes ao r:>bjeto ptetendiclo, TIJCNO - INFORPOWER INFORMÁTICÂ LTDA -
cAI{lltACE DO BRÂSrr, (cNpJ 03.249.215/0001_39), AUTO MASTER MONrrORÂMENTO
EIRELI (CNPJ 13.319.180/0001-10) e GLOBAL NORT,E RASTREÂMENTO E
MONITORAMENTO LTDÂ (CNPJ N" 23.396.189/0001-89). Conforme constara-se no
cornparativo de preços, o lnenoÍ valot pam. aqúsição, de Rg 13.001140 (tteze mil, um real e

quarenta centavos), portanto dentto do permrssível legal paralicitaçào dispensável.

3. DA CONCLUSÃO

Comptrlsando os autos administtativos, esta AssessoriaJurídica opina pela continuidade do
procedirnento adrninistrattvo para contratação rlir.s12, tendo em vista o valor ser i.nferior ao Limite

previsto naL,ei n" 8.6(t6/93, atualizada por meio <lo Decreto n" 9.412/2018, condicionado à:

a) Certidão/D eclaraçã'<> de que a despesa aqui avença da náo se tÍatâr de hipótese de

fiacionamento de despesa, vedado pela legislação e tdbunais de contas. Caso seia,

pugnarxos pela rmpossibilidade.

b) Juntada da certidão de FG'IS;

.) Âprovação préviado órgão Municipal de controle Interno;

Retornarn-se os autos para SEMÂPF.
J-
h, cste o parcccr S.MJ.

Santa Izabel d<>Parâ,18 de Maio de 2022.

IURÍ
MATOS SANTOS

ICO MI]NICIPAL - PMSIP
R/1rA23.276
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