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MODALI DADE : 6 I 2O22-14O 1OO2- I N EXIGTBILI DADE

Interessado : Comissão de Licitação

PARECER 
'URÍDICO

PARECER §OEAC ,TNEXTGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 11O

6/2022-1401002, REFERENTE A CONTRATAçÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIçÃO DE
PEçAS E ACESSORIOS PARA MOTORES ruÁUrrCOS
25Hp MERCURY, 40 Hp YAMAHA E 90 Hp YAMAHA EM

ATENDIMENTG A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI,

gb* t-

E I TURA MtiN I

Trata-se de solicitação de despesa pela secretaria Municipal
de Administração, referente A coNTRATAçÃo DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA AQUISIçÃO DE PEçAS E ACESSORIOS PARA
MOTORES NÁUTICOS 25HP MERCURY, 40 HP YAMAHA E 90 HP YAMAHA
EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUR|"|TI, bem como a plausibitidade da
contratação por meio de INEXIGIEL nos termos do
art.25,I c/c Art.26 da Lei 8.666/93.
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com vista a assegurar a legalidade da contratação do objeto
pretenso, e em cumprimento ao que determina o parágrafo único do art. 38 da

lei 8.666/93, ao determínar que as minutas de editais de licitação, contratos,
acordos, convênios ou ajustes, devam ser previamente examinados e

aprovados pela Procuradoria Jurídica da Administração Pública Municipal , razão
da presente análise e emissão de parecer.

Art. 38. o procedimento da licítação será iniciado com a abertura de
processo administrativo, clevidamente autuado, protocolado e

numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de
seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão
juntados oportuna mente :

(...)

vr - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação,
dispensa ou inexigibitidade; (grifo nosso)

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos
contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente

examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.
(Redação dada pela L,ei no 8.883, de 1994)

Na sequência, o processo foi remetido a esta procuradoria

Jurídica, para a análise prévia clos aspectos jurídicos da contratação, prescrita
no art. 38; parágrafo único, da Lei no g.666/93. Este parecer, portanto, tem o
escopo de assístir a municipalidade no controle interno da legalÍdade dos atos
administrativos praticados na fase preparatória da licitação.

E o que tínhamos a relatar.
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É imperativamente relevante saber gu€, todas as

contratações públicas devem ser precedidas da realização de certame
licitatório, cumprindo ao administrador a escolha da proposta que seja mais
vantajosa ao interesse público, sem olvidar do princípio da impessoalidade,
que regula a participação dos licitantes, nos termos do artigo 37, inciso XXI, da

constituição da República de 19BB e da Lei no 8.666/93, denominada Lei das
Licitações.

O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ao dissertar
sobre licitação, ensina que licitar visa:

"Proporcionar às entidades governamentais a possibitidade de
redlizarem o negócio mais vantajoso e assegurar aos
administrados ensejo de disputarem a participação nos negócios
que as pessoas administrativas entendem de realizar com os
particulares,,

A mestlâ Odet:e Medauar destaca que:

"À Administração não pode contratar livremente, porque deve
ser atendido o princípio da igualdade de todos para contrdtar
com a Administrdção e a ntoralidade administrativd, sobretudo,,.

Na seara da obrigatoriedade de licitar, há que se observar
que a própria lei promove excepcionalidades, diante de situações de

inviabilidade de competição, a própria lei estabelece hipóteses de

inexigibilidade de licitação, conforme previsão do artigo 25 da Lei no 8.666/93,

autorizando à Administração a realizar contratação direta, sem licitação. 
3
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A contratação tem amparo no permissivo do artigo 25,
inciso I, da Leí no 8.666/93, QUê tem a seguinte redação:

Art.25. E inexigível a Ircitaçâo quando houver inviabilidade de competição,
em especial:

| - para aquisição de mareriais, equipamentos, ou gêneros que só possam
ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo,
vedada a preferência de marca, cjevendo a comprovação de exclusividade
ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio
do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo
sindicato, Federação ou confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades
equivalentes i "

varidades para que â::gi'á;":l,,,lX,ôi;,,,5'"d?ufíuá?1"'ff.,X: 
critéríos de

Art. 26. As dispensas previstas nos s§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso lll e
seguintes do art. 24, assriuaç,)es de inexigibilidade referidas no art. 25,
necessariamente jusüficadas, e o retardamento previsto no final do
parágrafo único cjo art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de
3'(três; dias, à autoridàde superior, para ratificação e publicação na
imprensa oficial, no prazo de S (cinco) dias, como condição para a
eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei no I 1.107, de 2005)

Luiz Claudio de Azevedo Chaves, explana sobre a

possibilidade da inexigibilidade quando não há possibilidade de concorrência,
conforme abaixo:

*A inexistência de uma pluralidade de indivíduos aptos a se

candidatarem ao contrato pretendido pela Administra çáo fazsurgir a

mais clássica forma tle inviabilidade de competição". (Revista do TCU,
pag. 19).

Podemos então concluir que não se faz razoável licitar
quando se tem ciência que um único indivÍduo existente no mercado tem
possibilídade de atender ao chamamento.
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Esse é o enterrdimento do TCU em acord ão to96/20o7 de
relatoria do rninistro MARCOS VINICIOS VILAÇA, QUê aduz:

"3.11 Em que pesem essas irregularidades, o Tribunal não aplicou multa
aos gestores. llouve as seguintes determinações à cGU:

'a) somente contrate serviços diretamente, por inexigibilidade de
licitação, quando restar comprovada a inviabilidade de
competição, em consonância com o disposto nos aÉs. 25 e 26 da
Lei no a.666193;
(...)

c) abstenha-se de reatizar a contratação de serviços com
fundamento no inciso r do aÊ. 25 da Lei de Licitações, iá que
este dispositivo é específico para a aquisição de materiais,
equipamentos ou gêneros fornecidos por produtor, empresa ou
representante comercial exclusivo;,,.

A inexigibilidade de licitar, poÍtanto, ocorrerá quando for
inviável a competição entre os potenciais interessados.

A comissão de Licitação do Município de Juruti deliberou,
nos autos concernentes a contratação objeto do presente termo, sugerindo
que ela se realizasse através de rNExrGrBr[TDADE DE LrcrrAçÃo.

Foi efetuado orçamento junto a empresa E v DA srlvA
sERvrços, cNPr: 18.082.2791ooaí.-65, no valor de Rg
49-236,31(quarenta e nove mil duzentos e trinta e seas reais e trinta e
um reais).
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Deste nrodo, temos que o preço proposto é razoável e está
dentro de parâmetros aceitáveis e, portanto, compatívet com os preços de
mercado, conforme pesquisa de preço realizada em banco de preços anexa ao
processo, bem como mapa de cotaçâo apresentada.

A referida empresa possui Atestado de capacidade Técnica
com atividades similares as ora contratadas, conforme se desprende aos
autos.

os autos, foram reqularmente forrnarizados e encontram-se
instruídos cc,m os seguíntes tlocurnentos, no que importa à presente análíse:

1) Pedido ' para a 'contratação/aquisição, justificativa e
especificação dos servíços;

2) solicÍtação de orçanrento devidamente preenchido,
assinado e enviado à empresa ou profissionai;

3) Justificativa t1o preço;

4) Justificativa técníca de razão da escolha do fornecedor
ou executante;

5) Declaração de existências oe recursos orçamentários,
com indicação das respectivas rubrÍcas;

6) Autorização, emitida pela autoridade competente
(ordenador de despesas) para reatização clo serviço ou aquisição:

7) Processo administrativo, devídamente autuado,
protocolado e numeracio :

8) Pesquisa de preços praticados pelo mercado do ramo do
objeto da licitação, com resumo da média aritmética dos preços pesquisados
e/ou justificativas;

9) Certidões negativas cia Receita Federal, INSS, FGTS e

Débitos Trabalhistas (CNDT)

1-0) Atestacio de Capacidade técnica;

6

Çc
D

:k
! PAL OE

._Âtl,

Fls

çt il



C\l

"\r
(

§" ô

cut

ü
t:

PREFEI IUPA MUN
Ass

fl @JUP U, *.t

11) Decisãc da autoridade competente declarando

inexigibilidade do processo licitatório;

12) Designação da Comissão Permanente de Licitação;

a

Art,55. são clausulas necessárias em todo contrdto as que
estdbelecenr;

I - o obieto e seus elementos característicos;
II - o regime dt exacução.ru a forma de fornecimentol
I - o preço à as condiçõés de pagaimento, os critérios, data-
base e perioíiiciddtie,úo íediustamcnto de preços, os critérios
de autorizaçãc, monetáÍià ent|e a ddta do adimplemento das
obrigações e a do efetivo_pagamento;
IV - os prazos de inícig de etapas de execução, de conclusão,
de entrega, de obscrvação e de recebimento definitivo,
conforme o caso;
V - o crédito pelo qual ocorrerá a despesa, com a indicação da
classificação funcional programática e da categoria econômica;
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena
execução, guando exigidas;
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as
penalidades cabiveis e os vatores das multas;
VIII - oé casos de rescisãol
fX- o recirihecimênto dos direitos da Administração, em caso
de rêsêisão administrativà previstd desta Lei;
X - as condiçõi* dê'importàção, a data e a taxa de câmbio para
a conveisão,-quando íar o caso;
XI - a vincútaçãó'ào'' edital ilê tieitação ou ao termo que a
dispensou ou a inexigiu, do cônvite e à proposta do ticitante
vencedor;

XII - a legislaçiio apticávet à execução do conttato e
especialmente àos casos omissos
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No que concerne a minuta do contrato, esta deve seguir as

regras previstas pelo art.55 da Lei no 8.666/93.
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xrr - a obrigação do contrdtado de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ele assumidas, todas as condições de habititação e
qualificação exigidas na licitação.

o processo em análise, prevê as cláusulas contratuais
relacionadas no corpo da minuta, desta forma, entendemos que a minuta do
contrato contém as exigências previstas no artigo supracitado.

Feita a solicitação e instruindo o processo com a
justificativa da contratação direta, o setor contábil informou a existência de
recursos orçamentários para suportar a despesa. Em atendimento ao art.38
da Lei 8.666/93' Logo, atendida a reguiaridade quanto à existência de
dotaçâo orçamentária.

Quando aos demaís itens estão presentes as exigências
legais para prosseguimento do presente processo de INEXIGIBILIDADE DE
LrcrTAçÃO.

Em face de todo o exposto, entendemos pela possibílidade
jurídica de contratação direta do referido profissional, por inexigibilidade de
licitação fundada no art.25, inciso I da Lei no 8.666/33, para a fornecimento
de peças e acessórios para as ambulanchas da secretaria municipal de saúde.
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Não vejo qualquer ato gue cause nulídade no supra
processo, tendo ocorrido todo o procedimento sem qualquer tumulto ou

recurso e na maÍor simplícidade.

Diante do exposto, então OPINO peto
prosseguimento do feito com a devida ratificação.

Recomendo que seja publicado o extrato de
inexígibilidade para que se cumpra o princípio da publicidade e não ocorra
uma possível nulidade, que seja publícacio no Jornal de Grande Circulação do
Estado, TCM/PA e Portal da Transparêncja do Munícipio.

Com base na argurnentação desenvolvida, e de acordo com
a documentação acostada aos aulos do processo administrativo de
inexigibilidade de lícitação, destinaclos a contratação conforme objeto do
presente Termo, e estando este de acoroo com os ditames da Lei po

8.666193, e ao art.25 da refei'ida lei, e cunlpriÍ'ldo o rito estabelecido no art.
26 do mesmo diploma legal.

Somos da opinião pela xHEXTGTBTLTDADE da contratação
da mencionada empresa, visto que a situação concreta está devidamente
justificada, atendidos esses requisitos . legais, frise-se, devendo estar
evídenciados no respectivo prr:cessi.r 'cle inexigibilidade, a contratação é

válida.

Sendo assim, é o r,osso pARECER pela contratação da
empresa E v DA srLvA sERvrÇos; cNpJ: 18.o92.279íooot-6s, no
valor de R$ 49.236,31( quarenta e nove mil duzentos e trinta e seis
reais e trinta e um reais), em razão da excepcionalidade da Lei de
Licitação que promove a presente rnodalidade INEXIGIBILIDADE DE

LrcrTAçÃo.

Não se inclue.m no âmbitc.'cie análise da procuradoria os

elementos técnicos pertinentes' ãCI certanre, como aqueles de ordem
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financeira ou orçamentaria, cuja exatidãc oeverá ser verificada pelos setores
responsáveis e autoridade competente da Adminístração pública.

Ressaltamos que as informações aquí contidas são

eminentemente técnicos juríclicas e não virrculativas, podendo a

Administração (se julgar conveniente_e o Í'izer cle modo motivado) adotar
outras medidas que julgar mais coerentes, inclusive com a consulta a outros
departamentos.

É o nosso parecet', sob censura da autoridade superior.

Juruti/PA, 17 cle janeiro d.t ?.O22.

MARCIO JOSE GOMES 
'''Assirrado de forma

DE SQUSA socr EpAqE, H[irHTâff 
ro rosE
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