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CO'VSULE'VTE: SETOR ADMINISTRANVO DA CAMARA MITN//C/IPAL DE COELHO NETO

EMENTA: DISPENSA DE LICITAQAO PARA
CoNTRATA0AO DE EMPRESA ESPEC|AL|ZADA
PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET.
ANALISE FINAL DO PROCESSO. REGULARIDADE
FORMAL.

1. DO RELAToNIO

Versa a presente consulta sobre requerimento formulado pelo setor administrativo da

Cimara Municipalde Coelho Neto/MA, para an6lise de regularidade do procedimento licitat6rio de

Dispensa de LicitagSo, referente a Contratagio de empresa especializada para Fornecimento

de Link de lnternet, de interesse da Cdmara Municipal de Coelho Neto/MA, para que seja

analisado e emitido relat6rio conclusivo, em atenqSo i Lei.

lnstruida a consufta com os autos do Processo Administrativo n.o OO2ll2021

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

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

da C6mara Municipalde Coelho Neto/MA, no estrito exercicio das atribuig6es legais.

2. FUNDAMENTAqAO

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

casos ela nio 6 aconselhada, ficando a cargo do administrador decidir se realiza ou n5o o
certame. E que, por exemplo, quando o valor a ser contratado for baixo, 6 mais eficaze vantajoso

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

de aplicar recursos humanos e financeiros em outras prioridades.

Reza a |ei8.666193.

Art. 24. E dispensdvet a ticitag1o:
(...)
ll - para outros seruigos e compns de ,

alinea a, do inciso ll do aftigo anteior
desde que n6o se rcfinm a parelas de
vulto que possa ser/ealizada de uma s6

valor atd 10% (dez por cento) do limite previsto na
e pan alienag6es, nos casos prevrstos nesta Lei,
um resmo seruigo, comprc ou alienagdo de maior
vez;
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No caso em tela, a ContratagSo de empresa especializada para Fornecimento de Link

de lnternet totaliza o valor de R$ 7.089,00 (Sete mil e oitenta e nove Reais), portanto, dentro do

limite previsto de 10% sobre o valor previsto na alinea a, do inciso ll, do artigo 23, da Lei n.

8.666/93.

Nesse diapas6o, a dispensa de licitagEo, amparada pelo artigo 24, 1l , da Lei no

8.666/93 para o processo administrativo em comento e juridicamente possivel.

O art. 26, par6grafo 0nico e incisos ll e lll precisarSo ser observados, devendo fazer

parte integrante do processo de dispensa a raz1o da escolha do executante do servigo a ser

contratado e a justificativa do prego, respectivamente.

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

deve ser demonstrada a plena capacidade da pessoa fisicaijuridica 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.

3. CONCLUSAO

Diante do exposto, em estreito cumprimento ds fungdes de controle e em an6lise final

e conclusiva ao Processo Administrativo n.o OO212O21 e Dispensa de Licitag6o, OPINA pela

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

8.666/93.

Este 6 o parecer, salvo melhor juizo.

Coelho Neto/MA, 25 de janeiro de ZO21

Rodolfo And Queirois
lntemo

11.653
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Sendo assim, atendidas as re@mendag6es acima formuladas e ap6s formalizado o

procedimento de licitagSo a fim de que se justifique a dispensa, poder6 ser realizada a

contratagSo.


