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Proccsso Administrativo n" 0031201 8

Objeto - Contratação de empresâ para prestnr sen,iço

de cxecução de projeto referente a extensão de rede

elétrica em baixa Tensão T'rifásica 380V, para

melhor atender os consumidores da rua Luís F'errcira,

no Bairro Santa Tercsa, Zona [-]rbana de Beneditinos.

I-rata-se de pr«rccsso cr)nl dispensa de licitaçào para Clontrataçào dr:

t:mpresa para prcstnr serviço cle cxccução de pro.jeto t'cÍ'crentc a cxlensão dc rede elctrica crn

baixa Tensào 'I'riÍãsica - 380V. para nrelhor atender os consuuridorcs cla rua Luís l--errc:ira. no

Ilairro Santa'l'eresa. Zona IJrbana cle L]eneditinos.

É. de b,,m alvitre ressaltirr que a l)releitura Municipal de Beneditinos

necessita rcalizar extensão de rede clétrica. cor11 o ob.ie'livo de atender a demancla da cidacle.

I)iantc tlestas razões. provada estir a neccssidade da contratação tJe

empresa capacitada par arcali't.ação de tal serviço.

I)a documentação anexa. é possír,c-l ohservar que a enlpresa CONS'llrl.

CIONSTRI.tl'ORA DE RtlDES Irl-I1'lRlCAS L'IDA. CNI'}.l n" 03.720.553/0001-07 acostott

orçamento com ntenor valor de nrercatlo. ve.ianros:

valor glohal: R$ 11.441.09 (Quatorze tnil quatrocentos e quarenta e tttlr

reais e ttove ccntavos).

Pois bem. a [.ei l';ccicral n" 8.66(r. de 21 de .funho de 1993. en1 seu arti5ltr

segundo clispõe da scguintc lirrnla:
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Afl. ?o As obras. serviços. inclusive cle puhlicidacle.

cornpras. alienações" concessties. permissões e locaçõcs da

Administração Pública. quando contratadas com terceiros"

serão necessariamente preccdidas de licitação, ressalvadas

as lrip(lteses previstas nesta Lei.

Poftanto. inÍ'ere-se que a licitação e a regra geral e condição básica para a

valitlade de todas as contratações realizadas pela Administrtrção Pública.

Excepcionalmcnte" pelo que sc depreende do dispositivo legal acinra

transcrito. veriftca-se que a lei Íaculta proceder às contratações mediante disperlsa olr

i nexigi biliclade de licitações.

Fcitos estes esclarecimentos prelinrinares, passa-se a abordar nrais

detalhadamente as fbrmas para a contrataçã<) pretendida.

I)as hipóteses de excepcionalidade à aplicação da regra geral da licitiiçiio

em razão do valor a ser despendido pela Administração. encontramr)s. no art. 2;1. unrar

situação quc atrtoriza o alastamento da licitação por dispensa para serviços de engenharia"

desde que o valor da oontrataçâo não ultrapassc o lirnite de R$ 15.000.00 (quinze mil reais) e.

igualmente. desde que não se refira a parcela de fbrnecimento de serviço de maior valor. da

mesma rlaturoza e nurn nlesmo local. e que poderia ser executada concomitantemente.

Em princípio. em se tratando da contratação cle empresa para prestar

serviços de extensão de rcde em baixa tensão trilásica. para atencler as necessidadcs da

PreÍ-eitura Municipal de Beneditinos.

A utilização dos irrcisos do art. 21 diz que e dispcnsávcl a licitação. ott seja

o legislador deu ao Gestor a discricionariedade de escolha da licitação ou não. jutlto ao cltst'r

concreto. muitas vezes a realização clo procedimento licitatorio quando pudesse dispensa-lLr

pocleria causar ttm gasto desnecessário ao lvlunicípio'
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Há clue se ressaltar que muito embora a Lei dê ao (iestor il

discricionariedade para o Gestor. não o qr"ris em rnomento algurn dá ao Gestor a opol'tunidade

de fazer as coisas corno bem entendessem. pelo contrário. o legislador impôs condições a

reahzaçáo dessa dispensa, que vão desde o principio Constitucional da Moraliclacle. ató ao

estrito cunrprimento da l.et 8.666193.

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

<lemonstração do prcço do ob.leto a ser adquirido pelo Município. além do que a empresa quc

apresentou rlenor preÇo apresentou documentos constantes nos art. 27 a 31 cla Lei ti.666/9i.

que são os mesmo quc rleveria apresentar enl caso de ccrtame licitatório. e cabe ao Município

cumprir agora os ditames do ar1. 26 da citada l,ei. ccrnr l']ublicação.iunto a imprensa oflcial.

Sob essas razões" a Assessoria .lurídica opina pela viabilidadc da

contratação na niodalidade de dispensa de licitação com a empresa CONSl'EI-

CONSTRU-|ORA Dt1 RlrDt'.S EI-E'IRICIAS LTDA. CNPJ n" 01.720.553/00t)l-07. urna vez

qLle apresentou o menor orçanrento para a entrega do produto solicitado.

Lr o parecer

Beneditir-ros" 26 de junho de 201 8

Marciano Antônio de Oliveira Nuncs
oAB/lrl N" 5.3:0
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