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CONSULENTE: SETOR ADNN/,STRAzVO DA CAHAR,A NUMCIDAL DE COELHO NETA

ETENTA: DTSPENSA DE L|CITAQAO PARA
CoNTRATA9AO DE EMPRESA ESPEChLIZADA
NA PREST_A9AO DE SERVI9OS DE
RECUPERA9AO DE CADETRAS {POLTRONAS)sEr E corf, BRAgos. ANAL|SE FTNAL DO
PROCESSO. REGUI.ARIDADE FORMAL.

1. DO RELAT6ruO

Versa a presente consulta sobre requerimento formulado pelo setor administrativo da

CAmara Municipalde Coelho Neto/ltlA, para an6lise de regularidade do procedimento licitat6rio de

Dispensa de LicitagSo, referente a Gontratagio de emprresa epecializada na prestagio de

servigos de recuperag5o de cadeiras (poltronas) sem e com bragos, de interesse da CAmara

Municipal de Coelho Neto/MA, para que seja analisado e emitido relat6rio conclusivo, em atengio
i Lei.

lnstruida a consulta com os autos do Processo Administrativo n.o O12ll2O2O.

Sendo estes os termos do presente relat6rio, faz-se oportuna a manifestagio acerca

da regularidade do procedimento realizado, em pleno exercicio da atividade de Controle tntemo

da CAmara Municipalde Coelho Neto/MA, no estrito exercicio das atribuig6es legais.

2. FUNDATENTAqAO

A licitagSo 6 a regra geral para que a contratagSo seja regular. Ocone que em alguns

casos ela n6o 6 aconselhada, ficando a cargo do administrador decidir se realiza ou n6o o
certame. E que, por exemplo, quando o valor a ser contratado for baixo, 6 mais elie.aze vantajoso

para a Administragio dispensar a licitagSo do que movimentar a m6quina administrativa e deixar

de aplicar recuftios humanos e financeiros em outras prioridades.

Reza a 1ei8.666/93:

ArL 21. E dispensdvet a licitagflo:
(...)
ll - parc outns seruigos e crrnpras de valor at| 1@6 (dez por ento) do timite prcvisto na
alinea a, do inciso ll do adigp anterior e para alienag1es, nos casos prcvistos nesta Lei,
desde que neo se rcfrrcm a parcelas de um mesrno seruip, oompn ou albnagdo & maior
vufto que possa ser/ealizada de uma # vez;
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No caso em tela, a Contratagio de empresa especializada na prestageo de servigos

de recuperagio de cadeiras (poltronas) sem e com bragos totaliza o valor de R$ 1.700,00 (Hum

mil e setecentos Reais), portanto, dentro do limite previsto de 1oo/o sobre o valor previsto na allnea

a, do inciso ll, do artigo 23, da Lei n. 8.666/93.

Nesse diapasio, a dispensa de licitagSo, amparada pelo artigo 24, ll, da Lei no

8.666/93 para o prooesso adminisfativo em comento 6 juridicamente possivel.

O art. 26, parfugrafo rinico e incisos ll e lll precisarSo ser observados, devendo tazer

parte integrante do processo de dispensa a razilo da escolha do executante do servigo a ser

contratado e a justificativa do prego, respectivamente.

Destarte, mesmo se tratando de aquisigSo com dispensa de procedimento licitat6rio,

deve ser demonstrada a plena capacidade da pessoa fisica/juridica a ser contratada para celebrar

contrato administrativo com a C6mara Municipal de Coelho Neto/MA, conforme estabelecido no

artigo 27 da Lei no 8.666/93.

Sendo assim, atendidas as recomendag6es acima formuladas e ap6s formalizado o

procedimento de licitagEo a fim de que se justifique a dispensa, poder5 ser realizada a

contratagSo.

3. CONCLUSAO

Diante do exposto, em estreito cumprimento is fung6es de controle e em an6lise final

e conclusiva ao Processo Administrativo n.o O1A2O20 e Dispensa de LicitagSo, OPINA pela

regularidade do processamento do mesmo, por estar em mnformidade com o art.24,11, da Lei n.

8.666/93.

Este 6 o parecer, salvo melhor julzo.

Coelho Neto/MA, 29 de de2O2O,

Rodolfo Queirois
lntemo
1.653f
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