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PROCESSO N9- : 093/2022. 
INTERESSADOS : CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAiNA; 

PAPEL E CIA - PAPELARIA LTDA. 

EMENTA: Direito Administrativo.  Art.  75, inciso II, 
da Lei Federal n° 14.133/2021 com 
atualizações do Decreto Federal n° 
10.922/2021. 	Dispensa 	de 	Licitação. 
Possibilidade. 

PARECER JURÍDICO N° 056/2022-PROC/CMA 

Os presentes autos foram encaminhados a esta Procuradoria para 
análise e emissão de parecer acerca da possibilidade jurídica desta  Camara  
Municipal realizar contrafação direta, com dispensa de licitação, com a 
empresa PAPEL E CIA - PAPELARIA LIDA, CNPJ n° 05.625.982/0001-20, cujo 
objeto é a contratação de empresa para aquisição de material de 
expediente destinado a atender às necessidades da Câmara Municipal de 
Araguaina/TO, perfazendo um total no valor de R$ 22.535,70 (vinte e dois mil, 
quinhentos e trinta e cinco reais e setenta centavos). 

Saliente-se que o presente ato não possui cunho decisório, sendo, 
apenas opinativo. Assim para Luiz Cláudio de Azevedo Chaves1  citando Hely 
Lopes Meirelles (1993, p. 195) diz que este mestre "bem definiu pareceres 
administrativos como sendo "manifestações de órgdos técnicos sobre 
assuntos submetidos à sua consideração". Ainda segundo o autor "[para] o 
saudoso mestre, o parecer possui caráter exclusivamente opinativo, não 
acarretando vincula ção da autoridade a que serve de consultor ou 
tampouco os particulares" à sua motivação ou conclusões, salvo se aprovado 
por ato subsequente". 

A par da discussão sobre as espécies de pareceres, 
especificamente na questão de dispensa de licitação necessário observar 
que analisando a juridicidade de afastamento do dever geral de licitar, bem 
como a presença dos seus requisitos, sua oitiva é obrigatória. Isso se conclui 
quando observado o artigo 72, inciso Ill, da Lei Federal n° 14.133, de 10  de abril 

1  CHAVES, Luiz Cláudio de Azevedo. 0 exercício da função do assessor jurídico nos processos licitatórios: 
competências 	 e 	 responsabilidades. 	 Disponível 	 em: 
https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/42/37.  
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de 2021: 

Art.  72. 0 processo de contratação direta, que compreende os casos de 
inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruido com os 
seguintes documentos: 

Ill - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o 
atendimento dos requisitos exigidos: 

Ao existir a previsão legal, é oportuno observar que ao presente 
parecer é solicitado expedição de opinião técnica sobre preencher ou não 
os requisitos legais à hipótese que lhe fora submetida. Vejamos o artigo 53, § 
40, da Lei Federal n° 14.133, de 10  de abril de 2021:  

Art.  53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o 
órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle 
prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. 

§ 40  Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da 
Administração também realizará controle prévio de legalidade de 
contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, 
adesões a atas de registro de pregos, outros instrumentos congéneres e de 
seus termos aditivos. 

Assim, se manifesta nesses processos não pela "aprovação" ou 
"desaprovação" da contratação direta, mas sim opina se é ou não caso de 
dispensa, bem como se os requisitos legais estão devidamente apontados nos 
autos. Logo, mesmo existindo o dever de parecer como parte integrante do 
processo de contratação, tal ato não é vinculante, ou seja, não obriga a 
autoridade a decidir na conformidade do parecer. 

Nesta análise, cumpre observar que, em principio, (s-,1 Administração 
Pública é autorizado realizar todas as contratações que, justificadamente, 
tenha por fim atender ao interesse público. 

Como se sabe, o procedimento licitatório é a regra para realização 
de compras, serviços, obras e alienações por parte da Administração Pública, 
conforme estabelece a Constituição Federal. Contudo, o próprio texto da 
Carta vislumbra exceções, conforme o exposto a seguir:  

Art.  37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: 
(—) 
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XXI - ressalvados os casos especificados na legislacão,  as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, 
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensável 
garantia do cumprimento das obrigações. (Grifou-se) 

A lei que regulamenta o referido inciso acima, dispõe, no seu teor, 
quais as situações se caracterizam no âmbito da ressalva prevista. 
regulamento da norma constitucional existente se trata da Lei Federal n° 
8.666, de 21 de junho de 1993 e, concomitante, da Lei Federal n° 14.133, de 
1° de abril de 2021. Diz-se isso, pois, a Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 
2021 prevê:  

Art.  191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do  art.  193, 
a Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de 
acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e 
a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no 
aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação 
combinada desta Lei com as citadas no referido inciso. 
(-)  
Art.  193. Revogam-se: 
(-) 
II - a Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 
2002, e os  arts.  1° a 47-A da Lei n° 12.462, de 4 de agosto de 2011, após 
decorridos 2 (dois) anos da publicação oficial desta Lei. 

Pois bem. No presente processo administrativo optou-se pela 
aplicação da Lei Federal n° 14.133, de 10  de abril de 2021, sendo assim, 
necessário observar o artigo 75, inciso II, vejamos:  

Art.  75. É dispensável a licitação: 
(-) 
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 54.020,41  
(cinquenta e quatro mil vinte reais e quarenta e um centavos), no caso de 
outros serviços e compras;  (Valor atualizado pelo Decreto Federal n° 10.922, 
de 30 de dezembro de 2021) 

Como se verifica, pela adoção da nova lei é permitida a prática da 
dispensa de licitação nos moldes do inciso II do artigo acima citado. Aliado a 
isso, conforme se verifica a aquisição apontada no processo administrativo 
tem como valor global o montante de R$ 22.535,70 (vinte e dois mil, 
quinhentos e trinta e cinco reais e setenta centavos), estando, portanto, dentro 
do limite permitido para dispensa de licitação. 
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A dispensa de licitação ocorre quando, embora exista a viabilidade 
de realização do certame licitatório, este não é realizado por ser inoportuno 
ou inconveniente para a Administração, indo de encontro ao interesse 
público. Segundo a doutrina do professor José dos Santos Carvalho Filho: 

"(...) A dispensa de licitação caracteriza-se pela circunstância de que, em 
tese, poderia o procedimento ser realizado, mas que, pela particularidade 
do caso, decidiu o legislador não torná-lo obrigatório. Diversamente ocorre 
na inexigibilidade, como se verá adiante, porque aqui sequer é viável a 
realização do certame. H6, porém, dois aspectos preliminares que 
merecem ser considerados. 0 primeiro diz respeito à excepcionalidade, no 
sentido de que as hipóteses previstas no  art.  24 traduzem situações que 
fogem à regra geral, e só por essa razão se abriu a fenda no principio da 
obrigatoriedade. 0 outro diz respeito à taxatividade das hipóteses. Dai a 
justa advertência de que os casos enumerados pelo legislador são 
taxativos, não podendo, via de consequência, ser ampliados pelo 
administrador. Os casos legais, portanto, são os únicos cuja dispensa de 
licitação o legislador considerou mais conveniente ao interesse público. 
(•••)". 

Assim, é inviável a realização de uma licitação para a referida 
contratação, pois é considerada pela legislação como dispensável, tendo 
em vista a maior complexidade do certame licitatório, bem como o custo 
para a sua realização. A Lei Federal n° 14.133, de 10  de abril de 2021, aduz, 
ainda que:  

Art.  75. É dispensável a licitação: 
(—) 
§ 10 Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos 
incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser observados: 
I - o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela 
respectiva unidade gestora; 
II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, 
entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de 
atividade. 
(...) 
§ 3° As contratações de que tratam os incisos I e ll do caput deste artigo 
serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sitio 
eletrônico oficial, pelo prazo  mfr.-limo de 3 (três) dias úteis, com a 
especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da 
Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, 
devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa. 

Da forma que no constante do processo administrativo há a 
obediência aos requisitos legais exigidos, notadamente a obediência ao 
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somatório dos valores e a publicação oficial exigida. 

Destarte, podemos verificar que no caso em tela, restam 
configurados todos os elementos necessários para a contratação almejada, 
bem como estão presentes os princípios norteadores do direito administrativo, 
mormente o da legalidade, do interesse público, menor onerosidade, dentre 
outros, não havendo até o presente momento qualquer irregularidade 
aparente que possa macular o feito. 

Entretanto, não obstante se tratar de situação de dispensa do 
procedimento licitatório, todas as outras condições de habilitação para 
contratar com a Administração devem ser atendidas, numa sequência 
lógica, na conformidade da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021. 

Importa, ainda, mencionar que a habilitação é uma das etapas 
mais importantes do certame, sendo fundamental para que o licitante tenha 
sucesso nos processos de licitações, pois do contrário, se não satisfazer as 
exigências necessárias, apresentando a documentação e condições 
elencadas e exigidas, não será declarado vencedor mesmo que seu prego 
seja o mais competitivo. Vejamos a previsão legal:  

Art.  62. A habilitagdo é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de 
informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a 
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em: 
I -jurídica; 
II - técnica; 
Ill - fiscal, social e trabalhista; 
IV - econômico-financeira. 

No caso em tela, é dispensável o instrumento de contrato, conforme 
faculta o  art.  95 da lei federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, podendo o 
mesmo ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais como carta-
contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem 
de execução de serviço, aplicando-se, no que couber, o disposto no  art.  92 
do referido diploma legal. Vejamos:  

Art.  95. 0 instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes 
hipóteses, em que a Administração poderá substitui-lo por outro instrumento 
hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de 
compra ou ordem de execução de serviço: 
I - dispensa de licitação em razão de valor; 
II - compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos 
quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência 
técnica, independentemente de seu valor. 
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§ 10 Às hipóteses de substituiçõio do instrumento de contrato, aplica-se, no 
que couber, o disposto no  art.  92 desta Lei. 

É imperioso destacar que a atividade administrativa se subordina, 
dentre outros, ao principio da legalidade, o que  imp-6e ao agente público a 
observância aos ditames legais para firmar contratações, ainda que de 
licitações dispensadas, para atender o interesse público. 

Nesse aspecto, após análise minuciosa dos autos, necessário 
ressaltar que se verificou a ausência de assinaturas em alguns documentos 
anteriores a produção deste parecer, sendo assim, recomenda-se a devida 
regularização antes da contratação pretendida, para a adequada e regular 
instrução do feito. 

Por oportuno, recomenda-se a atualização das certidões 
assentadas nos autos, sempre antes da aquisição do objeto ou celebração 
contratual. 

Ante o exposto, abstraindo-nos dos aspectos técnicos e 
administrativos relativos oi conveniência e oportunidade, não sujeitos ao crivo 
desta Procuradoria, OPINA-SE pela possibilidade jurídica de contratação 
direta, com fundamento no artigo 75, inciso II, da Lei Federal n° 14.133, de 10 
de abril de 2021, desde que atendidas as recomendações constantes neste 
parecer. 

É o parecer, ressalvada a posição do órgão gestor deste Poder. 

PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA, Estado 
do Tocantins, aos 23 dias do mês de março de 2022. 

Luciane  Cost 	Silva Nascimento 
Advogada OAB/TO n° 5268 

Matricula 1065812 
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