
  

  

  

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE CODO 
Autarquia Municipal Criado pela Lei n2 269 de 25 de marco de 1.965 

Enderego: Av. 12 de Maio, 1879 — Centro 

C.N.P, J n2 06.109.789/0001-08 
Fone: (99) 3661-1296 

  

Ao 

Departamento de Licitacdes 
Servico Auténomo de Agua e Esgoto de Codé — SAAE CODO 
Assunto: Dispensa de licitagao para contratagio de empresa especializada para a 
ptestacao de servico de implantacao de sistema informatizado e integrado de gestao de 
publica do setor pessoal do SAAE. 
DISPENSA DE LICITACAO N.° 02/2022 
INTERESSADO: Comissao Permanente de Licitacéo 

  

Trata-se de solicitagio de parecer juridico, encaminhada a esta Assessoria 
Juridica, nos termos do art. 38, VI, e paragrafo unico da Lei 8.666/93, na qual requer 
analise juridica da legalidade do Processo de Dispensa de Licitacao em epigrafe, para 
contratacio de empresa especializada pata prestacio de servico de implantacao de 

sistema informatizado e integrado de gestao publica do setor pessoal do SAAE- Setvico 

Autonomo de Agua e Esgoto de Codé-MA. 

Consta nos autos o Termo de Referéncia, a justificativa da necessidade da 
conttatacao, solicitagao de pesquisa de preco, planilha orcamentaria, cotacao de preco, 
solicitagao de dotacao orcamentaria, declaracéo de adequacao de despesa. 

Eo que ha de mais relevante pata relatat. 

  

O pedido foi encaminhado, através do despacho da Comissao Permanente de 

Licitacao pata a Assessoria Juridica do SAAE para analise e parecer. Sobre 0 pedido 

passamos a opinar. 

Sabe-se que o Patecer Juridico em Processos Licitatérios cumpre a fun¢ao de 

andlise 4 legalidade do procedimento, bem como dos pressupostos formais da 

contrataca4o, ou seja, avaliar a compatibilidade dos atos administrativos produzidos no 

processo de contratacao publica com o sistema juridico vigente. 
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Desta forma, a conveniéncia da realizacao de determinada contratacao fica a 
cargo do Gestor Publico, ordenador das despesas. 

A Constituigaio Federal em seu artigo 37, XXI, ptevé a obrigatoriedade de 
licitagao para as contratac6es realizadas pela Administracdo Publica: 

“XXI - ressalvados os casos especificados na legislacao, as obras, 

servi¢os, compras e alienacoes serao contratados mediante processo de 
icitacao publica que assegure igualdade de condicoes a todos os 
concorrentes, come clausulas que estabelecam obrigacoes de pagamento, 
mantidas as condicoes efetivas da proposta, nos termosda let, o 
gual somente permitird as exigéncias de qualificacao técnica 
e  econdmica  indispensdveis a garantia do cumprimento das 

3 obrigacées.”. 

A Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, chamada "Lei das Licitagdes", fot 

publicada com o objetivo de regulamentar o citado dispositivo constitucional, e criar 
padres e procedimentos para reger a contratacao pela Administracao. 

A obrigatoriedade da realizacao do procedimento licitat6rio é um corolario do 
principio constitucional da isonomia, previsto na Constituicao Federal de 1988 (art. 5°, 
I), pelo qual, todos devem receber tratamento igual pelo Estado. Evita-se, desse modo 

que os parceiros sejam escolhidos por critérios de amizade pessoal e outros interesses 

que nao o da consecucao da finalidade publica. 

Assim, 0 objeto imediato e proprio da licitagio é evitar a ocorréncia do arbitrio 
e do favoritismo. Segundo o constitucionalista Alexandre de Morais, "a dcitagao representa, 
portanto, a oportunidade de atendimento ao interesse publico, pelos particulares, numa situacao de 

igualdade". 

Sempte que houver possibilidade de concorréncia, sem prejuizo ao interesse 
publico, devera haver licitacio. A contratagao direta, sem realizacao do prévio certame 
licitatério, somente é admitida excepcionalmente, nas hipoteses trazidas na propria lei. 
Tais situacdes, contudo, configuram-se em excegdes a regra geral. 

A licitacao é regra; a contratacao direta, excecao. Para contratacao de servicos, 

inclusive de publicidade, é prevista a obrigatoriedade da realizagao do certame 

licitatotio, de acordo com o artigo 2° da Lei de Licitagoes: ~ 
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“Art. 2° As obras, servicos, inclusive de publicidade, compras, 

alienagoes, concessoes, permissoes e locagoes da Administracao Publica, 

quando contratadas com tercetros, serao necessariamente precedidas de 

hcttagao, ressalvadas as bipoteses previstas nesta Lei.” 

Assim, retiradas as hipdteses de excepcionalidade, é obrigatéria a realizacao do 
procedimento licitat6rio pela Administracao Publica. Em que pese a obrigatoriedade de 
realizacao de procedimento licitatério, o proprio dispositivo constitucional reconhece 

€ a existéncia de exce¢des a regra ao efetuar a ressalvados casos especificos na legislacio, 

quais sejam, a dispensa e a inexigibilidade de licitacao. 

Sendo assim, o legislador constituinte admitiu a possibilidade de existirem casos 
em que a licitacdo podera deixar de ser realizada, autorizando a Administracao Publica 
a celebrar, de forma discticionaria, contratacdes diretas sem a concretizacao de certame 

licitatdrio. 

O artigo 24 da Lei 8.666/93 elenca os possiveis casos de dispensa. Tendo em 
vista o valor da contratacao, o responsavel pelas Licitacdes, Compras e Contratos sugere 

que a aquisicao se dé por dispensa de licitacao, com fulcro no art. 24, inciso II, da Lei 

8.666/93. 

“Art. 23. As modalidades de hicitagao a que se referem os incisos I a 

- III do artigo anterior serao determinadas em funcao dos seguintes linmites, 
tendo em vista o valor estimado da contratacao: 

II - para compras e servicos nado referidos no inciso anterior: 

a) convite - até R§ 80.000,00 (oztenta mil reais); 
Art. 24, EF dispensdvel a licitacao: 
II - para outros servigos e compras de valor até 10% (dez 

por cento) do limite previsto na alinea "a", do incitso IT 
do artigo anterior ¢ para alienacoes, nos casos previstos nesta Lei, 
desde que nao se refiram a parcelas de um mesmo servico, compra ou 

alienacao de maior vulto que possa ser realizada de uma 50 vex,” 

  

Notem que os valores acima declinados foram modificados pelo Decreto n° 
9.412, de 18 de junho de 2018, que atualiza os valores das modalidades de licitagao de 
que trata o art. 23 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Com isso temos os novos valores trazidos pelo referido Dectreto: 
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“Art. 1° Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos 

Seguintes termos: 

II - para compras e servigos nao incluidos no inciso I: 
a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e 

setenta e seis mil reais);” 

A licitagao é dispensavel quando a legislacao permite a celebracao dos contratos 
€ pelo Poder Publico sem a necessidade de trealizacao de procedimento licitatdrio, 

baseado na atuacao discricionaria do administrador. José Santos Carvalho Filho 
acrescenta que aquela se caracteriza pela circunstancia de que, em tese, poderia o 
procedimento ser realizado, mas que, pela particularidade do caso, decidiu o legislador 
nao torna-lo obrigatorio. 

A Lei n° 8.666/93, ao instituir as normas pata licitagdes e contratos da 
Administracao Publica, autorizou a dispensa de licitagao em varias hipoteses, ainda que 

possivel a competicao. Sao circunstancias peculiares que aconselham a contratacao 
direta, desde que preenchidos os requisitos previstos em lei. 

Nesse caso, portanto, o legislador entendeu que em funcdo do pequeno valor 
financeiro envolvido, nao se justificaria a realizagao de um procedimento licitatorio pela 
Administracao. 

* Depreende-se que nessa hipétese, em razao do pequeno valor envolvido, a 
legislacio autoriza que se teduzam as formalidades prévias as contratagdes pela 

Administracao Publica. 

Compulsando os autos, compreende-se que se trata de processo de dispensa de 
licitagao, objetivando a contratacao direta Nao obstante a possibilidade de contratacao 

direta por dispensa de licitacao, a realizagao de processo administrativo para a 
justificativa da dispensa é imperativa. Assim, conforme a Lei de Licitagoes, as situagoes 

de dispensas deverao ser necessariamente justificadas. 

O artigo 26 da Lei 8.666/93 determina as etapas e formalidades na contrata¢ao 

direta, uma vez que outras nuances devem set observadas com o objetivo de evitat 

prejuizo ao erario publico. 

Diante de todo o exposto, o dispositivo legal citado excepciona a tegta de 
‘a >> exigéncia de licitacio para setvicos de até 10% do limite previsto na alinea (a)... 
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II do artigo 23 da Lei 8.666/93, até o limite do valor atualizado pelo Decreto n.° 9.412, 
de 18 de junho de 2018. 

Ressalto apenas, que devera constat nos autos, o cumprimento da exigéncia de 
publicacao do ato na imprensa oficial no prazo de 05 dias, conforme legislacao. 

Apés analise da minuta do contrato, conclui-se que esta segue as determinac¢des 
legais previstas no artigo 55 da lei 8.666/93. 

Tendo em vista que a contratacao necessaria seja de valor inferior a R$ 17.600,00 

(Dezessete mil e seiscentos reais), valor nao superior aos precos compatativamente 
ptaticados no mercado, e a tespectiva justificativa pela escolha do procedimento, bem 
como 0 cumprimento dos artigos 26 e 55 da Lei de Licitagdes, opino pela possibilidade 
da contratacao direta, por dispensa de licitacao. 

Eo patecer, salvo melhor juizo. 

Codé — MA, 18 de Hevereiro de 2Q22. aa 
ae 
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