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Processo Administrativo no 00212018

Objeto - Contratação de empresa para prestar serviço na Quadra Escolar no Bairro

Santa Cruz, para construção de guarda corpo, guia de proteção em alvenaria e banco

retrátil, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Beneditinos.

Trata-se de processo com dispensa de licitação para contratação de empresa

paÍa na Quadra Escolar no Bairro Santa Cruz,paraconstrução de guarda co{po, guia de proteção

em alvenaria e banco retrâtil, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de

Beneditinos.

E de bom alvitre ressaltar que a Prefeitura Municipal de Beneditinos

necessita realizar reparos na referida Quadra Escolar, com o objetivo de atender a demanda da

cidade.

Diante destas razões, provada estâanecessidade da contratação de empresa

capacitada par arealização de tal serviço.

Da documentação anexa, é possível observar que a empresa VETOR

ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ n" 23.474.70410001/0001-00 acostou orçamento com

menor valor de mercado, vejamos:

valor global: R$ 14.472,88 (Quatorze mil quatrocentos e setenta e dois

reais e oitenta e oito centavos).

Pois bem, a Lei Federal no 8.666,de21 de junho de 1993, em seu artigo

segundo dispõe da seguinte forma:
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Art. 2o As obras, serviços, inclusive de publicidade,

compras, alienações, concessões, permissões e locações da

Administração Pública, quando contratadas com terceiros,

serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas

as hipóteses previstas nesta Lei.

Portanto, infere-se que a licitação e aregra geral e condição básica para a

validade de todas as contratações realizadas pela Administração Pública.

Excepcionalmente, pelo que se depreende do dispositivo legal acima

transcrito, verifica-se que a lei faculta proceder às contratações mediante dispensa ou

inexigibilidade de licitações.

Feitos estes esclarecimentos preliminares, passa-se a abordar mais

detalhadamente as formas para a contratação pretendida.

Das hipóteses de excepcionalidade à aplicação da regra geral da licitação

em razáo do valor a ser despendido pela Administração, encontramos, no art. 24, uma situação

que autoriza o afastamento da licitação por dispensapara serviços de engeúaria, desde que o

valor da contratação não ultrapasse o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e, igualmente,

desde que não se refira a parcela de fornecimento de serviço de maior valor, da mesma natureza

e num mesmo local, e que poderia ser executada concomitantemente.

Em princípio, em se tratando da contratação de empresa para prestar serviços na Quadra Escolar

no Bairro Santa Cruz,para construção de guarda corpo, guia de proteção em alvenaria e banco

retrátil, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Beneditinos.

A utilização dos incisos do art. 24 diz que é dispensável a licitação, ou seja

o legislador deu ao Gestor a discricionariedade de escolha da licitação ou não, junto ao caso

concreto, muitas vezes a realizaçáo do procedimento licitatório quando pudesse dispensa-lo

poderia causar um gasto desnecessário ao Município.
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Há que se ressaltar que muito embora a Lei dê ao Gestor a discricionariedade

para o Gestor, não o quis em momento algum dá ao Gestor a oportunidade de fazer as coisas

como bem entendessem, pelo contrário, o legislador impôs condições a realizaçáo dessa

dispensa, que vão desde o princípio Constitucional da Moralidade, até ao estrito cumprimento

da Lei 8.666193.

Observa-se nos autos que houve ampla pesquisa de preços para

demonstração do preço do objeto a ser adquirido pelo Município, além do que a empresa que

apresentou menor preço apresentou documentos constantes nos art. 27 a3l da Lei 8.666193,

que são os mesmo que deveria apresentar em caso de certame licitatório, e cabe ao Município

cumprir agora os ditames do art. 26 da citada Lei, com Publicação junto a imprensa oficial.

Sob essas razões, a Assessoria Jurídica opina pela viabilidade da contratação

na modalidade de dispensa de licitação com a empresa VETOR ENGENHARIA LTDA - ME,

CNPJ n'23.474.70410001/0001-00, uma vez que apresentou o menor orçamento para a entrega

do produto solicitado.

É o parecer.

Beneditinos,09 de janeiro de 2018

hn-
Marciano Antônio de Oliveira Nunes

OAB/PI N" 5.320
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