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PARECER jurídico

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 009/2022

Em atenção à determinação do Sr. MANOEL FRANCISCO DA SILVA,

Secretário Municipal, portador do CPF: 217.767.683-53, essa Procuradoria, no uso

de suas atribuições legais, recebeu os autos do processo administrativo n®

001.0001276/2022 da dispensa de licitação n° 009/2022 e previamente cuidou de

avaliar sua organização formal, concluindo pelo correto trâmite entre os setores

competentes da municipalidade, passando então a avaliar o mérito do interesse

,-iãdrni|íisttalivp.' V''-. '-.ü '

; •; Constata-se a necessidade de contratação dé empresa para prestação dòs.serviços

. de m^útençãò em microcomputadores, impressoras, instalação e configuração :de

^^Ser^j^es de;.dados em toda aesfera da administração do município de PirâcurucaT
I PÍ,-tendo em vista aexistência dè saldo orçamentário bastante para tal, não há nada
^ ^ue,coiisideraracercà desse mister.' ' ''

^ iiSábe-se que o processo de seleção e contratado de bens, produtos é serviços à

.,-;miuiicip,alidade deve obedecer aos ditames da Lei Federal n° 14.133/2021, e que

dentre as modalidades estabelecidas por essa Lei encontram-se: "pre^o e

concoixência", modalidades essas que são efetivadas com um procedimento básico

qbjétiW-fínalístico inarredâvel, deduração média de alguns dias. ,

No, entanto, para como o ora disciplinado, a própria Lei das Licitações

04.133/2021) em seu artigo-75, IL §3®, traz as soluções mais apropriadas ao

.presente interesse da administração, qual seja, a contratação direta por dispensa de

licitação. Assim o gestor poderá resolveros problemas mais imediatos e urgentesda

municipalidade, porém não estará livre dos protocolos legais que integram o ato,

pois tais formalidades visam à garantia da integridade de documentos que poderiam

ser extraviados ou danificados e, também, para registrar a seqüência dos atos do

procedimento.

Art. 75. Édispensável a licitação:

RuaHui nírboiH. CciiIm • hraciirucn i'i:ini • '.íMii-.i-iO- CM'.! (i(i 553 SSr.-iíK)l-21 • íSü) (5 l5-r6l - wmi piraCKruCJ.pi gov.hr



M-

^pREFEnxiRA Municipal l->e

' PiracurucA PROCURADORIA GERAL DO

Fomas

II- para contratação que envolva valores inferiores a R$

50.000,00 (cinqüenta mil reais), no caso de outros serviços e

compras:

§ 3"As contratações de que tratam os incisos I e II do caput

deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação
K

de aviso em .sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3

f^ftrês) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e
ícom a manifestação de interesse da Administração em obter

'propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser

selecionada a proposta mais vantajosa.

'ipa dicção do artigo 75 alhures descrito, subtraem-se elementos essenciais à
.-.disprasa de licitação: a) a necessidade de contratação de empresa para prestação dos

^•'fseryiços de manutenção em microcomputadores, impressora, instalação , e

configuração de servidores de dados em toda a esfera da administração do município

I dè Piracuruca-PI; b) razão da escolha do fomecedor ou executante; c) justificativa
' ^Oípreçó; ed), avaliaçãaprévia feita pelo solicitante.

-Destarte,entende-se que o correto caminho à solução dos problemas

' /aprçsénfedps^ levando-se em. conta a inarredável obediência aos princípios" da

legalidade, indí^onibilidade dos interesses da administração, continuidade dos

seryiços públicos, celeridade e eficiência, é a dispensa de licitação, analisado o caso

'̂ ^^Ip.agç^ de contratação esua equipe de apoio. ;
/ Por todo o exposto, essa Procuradoria opina ser cabível à- satisfação dos

Interesses momentâneos da administração a dispensa de licitação, fundamentada

artigo 75, incisos II combinado com §3° da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021.

Este éb parecer, s.m.J.

Piracuruca - PI, 11 de março de 2022.

Ivonalda Brito de Almeida Morais

Procuradora do Município de Piracuruca
OAB/PI 6702
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