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GOEI.IIO NEIO

PARECER JURIDICO

ASSUNTO: PROCESSO ADMII{ISTRATM No OOA2O21 Contratagio de empresa
especializada para fornecimento de Link de intemet, para atender demanda da C6mara
Municipal de Coelho Neto, Estado do MaranhSo.

INTERESSADO: CAMARA MUNICIPAL DE COELHO NETO, ESTADO DO MARANHAO.

PARECER

RELAToRrc

Submete-se ao exame dessa Assessoria Juridica, na forma do art. 38, Vl e par5grafo
0nico da Lei 8666/93, o presente processo administrativo, que visa d Contratagio de empresa
especializada para fornecimento de Link de internet, para atender demanda da C6mara
Municipal de Coelho Neto, Estado do MaranhSo, conforme constante na Justificativa da
contratagSo.

E o que passo atazer, sob o prisma estritamente juridico.

FUNDAMENTA9AO

lnicialmente, cabe ressaltar que a contratagSo de obras, servigos, compras e
alienag6es a ser feita por 6rg5os priblicos dever6 ser precedida, em regra, por licitag6o, conforme
estabelece o artigo 37, inciso )fi1 da Constituiq6o Federal, senSo vejamos:

'Art.37 (...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislagSo, as obras. servicos. compras
e alienac6es serlo contratados mediante processo de licitacio ptiblica que
assequre ioualdade de condic6es a todos os concorrentes. com cllusulas que
estabelecam obrioac6es de oaoamento. mantdas as condic6es efetivas da
proposta. nos termos da lei. o qual somente permitir6 as exig6ncias de qualificagSo
t6cnica e econ6mica indispens6veis a garantia do cumprimento das
obrigag6es." grifos

No mesmo sentido disp6e o artigo 2o da Lei n.o. 8.666/93, in verbis:

'Art.2s As obras. servicos. inclusive de publicidade. comoras. alienac6es.
concess6es. permiss6es e locac6es da Administracflo Priblica. ouando
contratadas com terceiros. ser6o necessariamente orecedidas de licitacio.
ressalvadas as hip6teses previstas nesta Lei." grifos

Sucintamente, o mestre Hely Lopes Meirelles versa sobre a licitagSo lazendo a
seguinte definigSo:

t,

seleciona a proposta mais vantaiosa para o contrato de seu interesse."
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(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. p.274.35. ed. S5o Paulo:
Malheiros,2009)

Desta feita, a licitag6o nos contratos 6 a regra, por6m a Lei no. 8.666/93 (Lei de
Licitac6esl aoresenta situac6es esoeciais em que poderi haver a dispensa da licitacio nas
contratac6es feitas pela Administracio P0blica.

Noutros termos, como toda regra tem sua exce@o, a Lei de Licitag6es permite como
ressalva i obrigagSo de licitar, a contratagio direta atrav6s de processos de dispensa e
inexigibilidade de licitagSo, desde que preenchidos os requisitos previstos na aludida !ei.

Ao seu tumo, dispensa de licitaqSo 6 a possibilidade de celebragSo direta de contrato
entre a Administrag6o Priblica e o particular, nos casos estabelecidos no arl. 24 da Lei no.

8.666/93.

Sobre o tema em baila e especialmente para embasar o caso em questSo conv6m
trazer d tona as disposig6es contidas no art. 24, inciso ll da Leide Licitag6o:

"Atl. 24. E dispens6rvel a licitagSo:
()
ll- para outros servicos e compras de valor at6 10% (dez por cento) do limite
previsto na alinea "a". do inciso ll do artiqo anterior e para alienac6es. nos casos
prcvistos nesta Lei, desde que n6o se refiram a parcelas de um mesmo servigo,
compra ou alienagSo de maior vulto que possa ser realizada de uma so
vez;" (Redac6o dada pela Lei no 9.648, de 1998) grifos

O doutrinador Margal Justen Filho versa precisamente sobre os motivos que levam a
dispensa da licitagio:

"A dispensa de lic' fu
comoeticdo entre particulars. a licitacdo afioura-se inconveniente ao interesse
prtilico. (...). Muitas vezq. sabtse de antemdo sue a relacdo custo-beneficio
serd desesuilibrada. Os custos necessdrios d licitacdo ultrapassardo beneflcios
que dela poderdo advir."(Justen Filho, 2000, p. 2U) grtfos

Continua o aludido doutinador, agora vercando sobre o pincipio da ecanomicidade,
que deve serobservado em fodos os afos administrativos:

"[...] N6o basta honestidade e boas intenc0es oara validacSo de atos
administrativos. A economicidade imp6e adocio da solucf,o mais conveniente e
eficiente sob o ponto de vista da oestio dos rccursos oriblicos". (JUSTEN
FILHO, Margal. Curso de Direito Administrativo. 6'ed. Rio de Janeiro: Revista dos
Tribunais, 2010, p. 96) grifos

E evidente, destarte, que os prrcessos de dispensa e de inexigibilidade de licitagSo,
NAO exigem o cumprimento de etapas formais imprescindiveis num processo de licitagSo,
entretanto devem obedi€ncia aos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade,
publicidade e probidade administrativa impostos i AdministragSo Ptiblica.

Assim, tem-se que a contrataqSo de obras, serviqos, compras e alienag6es a ser feita
por 6rg5os ptiblicos, dever6 ser precedida, em regra, por licila96o, conforme estabelece o artigo
37, inciso XXI da Constituigio Federat, bem como o artigo 20 da Lei no 8.666/93, oor6m. no
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presente caso. a contratacio oor disoensa de licitacio encontra amparo leqal no art. 24.
inc.ll da Lei no.8.666193.

Ademais. o processo administrativo em questeo este formalmente em ordem: hi
requisicio com descricio dos servicos. cotacio de precos. bem como dotacio
orcamentiria prevista. Por derradeiro. a minuta do contrato tamb6m quarda consonincia
com os art. 55 e seus incisos da Lei 8.666/93. restando possivel a deflaqracio do certame
na modalidade acima apontada (disoensal.

Ante o exposto, verifica-se que o procedimento administrativo de Dispensa de licitagSo
at6 entSo adotado est5 em conson6ncia com Lei Federal no 8.666/93 e suas alterag6es.

CONCLUSAO
Ante o exposto, obedecidas as demais regras contidas na Lei Federal no 8.666/1993,

entende-se que poderS ser adota a modalidade de dispensa de licitagSo no caso em tela, nos
termos do artigo 24, ll, da Lei no 8.666/93, opinando-se no sentido de que seja dado
prosseguimento ao processo administrativo em questio e seus ulteriores atos, haja vista que o
procedimento at6 entSo adotado est6 em conson6ncia com Lei Federal no 8.666/93 e suas
alterag6es.

EsteeoparecerS o qualsubmeto apreciagSo superior

MA, 21 de janeiro de 2O2O
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Advogado

Tourinho
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