
Parecer Jurídico.

Teresina - PI,20 de Janeiro de 2019.

Interessada: Prefeitura 1VÍunicipal de Beneditinos - PI

Referente à: Dispensa de licitação No 00112019

RELATÓRIO:

Trata-se de consulta formulada pela Prefeitura de Beneditinos - PI, acerca das

consequências jurídicas do ato de contratar com a Administração a empresa R DE S

FARIAS CONSULTORIA CONTABIL,paTa a execução dos serviços de digitalização e

arquivamento digital dos balancetes contiíbeis municipais, tais como: consolidados,

Hospital, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e FUNDEB,
referente ao exercício de20l7, que será pago com recursos oriundos do FPM, ICMS, ISS,

TRIBUTOS E RP.

É o relatório, passo a opinar.

FUNDAMENTAÇÃO

A interessada e órgão integrante da Administração Pública Municipal,
portanto toda atuação dela que vise a aquisição de algum produto ou a contratação de

algum serviço, deve respeitar o procedimento licitatório compulsório à todas as pessoas

regidas pelo Direito Público.

Entretanto aLei 8666193 traz em seu texto legal, algumas situações pontuais
que por exigirem um atendimento rápido e efrcaz, ou ainda, por não justificarem a feitura
da licitação, são dispensadas do procedimento. Tal prerrogativa esüí elencada no Art.24
da já mencionada Lei 8666193, aLei das Licitações.

O ato do gestor público está em consonância com o que dispõe o inciso II, do
art. 24 da Lei 8666193. O dito inciso, permite a dispensa de licitação nos casos de
aquisição de serviços e compras, de até l0o/o do valor da carta convite. Vejamos abaixo o
que o dispositivo trata:

Art. 24. É dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até llyo
(dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do
inciso II do artigo anterior e para alienações, nos
casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação
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de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;
(Grifos nossos)

Como foi colocado mais acima, a contrataçio do serviço poderá ser

dispensada com valor até l0% do valor do convite. A modalidade convite pararealizaçáo
de serviços é de R$ 176.000,000 (cento e setenta e seis mil reais), logo o valor do serviço
ou produto deverá ser de até RS 17.600,00.

Portanto, não resta dúvidas da aplicação correta da dispensa licitatória pelo
gestor público, até porque segundo consta no ato administrativo, o valor global da

contratação será de RS 16.000,00 (dezesseis mil reais), ou seja, dentro dos padrões legais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conclui-se que a dispensa da licitação pontuada pelo prefeito
segue todos os padrões legais, haja vista que o valor global da contratação que é de R$

16.000,00 (dezesseis mil reais), portanto estií dentro da margem estabelecida pela Lei
8666193 sem seu Art.24, inciso II, na qual determina que o valor não poderá ser maior
que R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais)

É o parecer.
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