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PARECER nQ 0819001/2020 

Ref.: Processo Administrativo nQ 0803001/2020 

Requerente: Presidente da Camara Municipal 

Assunto: Contratacao de empresa especializada para execucao de services visando a reforma 
do predio sede da Camara Municipal. 

I-DO PEDIDO 
Trata-se de requerimento efetuado pela Presidente da Camara a Assessoria Jurfdica 

referente a elaboracao de parecer sobre a necessidade de procedimento licitat6rio, indicando 
a modalidade e o tipo de Licitacao a serem adotados no certarne, para contratacao de empresa 
especializada com fornecimento de mao de obra e equipamentos para execucao de services 
visando a reforma da cobertura metalica, pintura e reparo nos drenos de ar condicionados do 
predio sede da Camara Municipal, sob o regime de empreitada por menor valor global, 
conforme projetos, planilha de materiais e quantitativos, procedimentos e especificacoes 
tecnicas expostas no memorial descritivo. 

II - DA FUNDAMENTA�O 
A licitacao corresponde ao processo administrativo voltado a selecao da proposta mais 

vantajosa para a contratacao desejada pela Administracao Publics e necessaria ao 
atendimento do interesse coletivo. A licitacao nao se limita apenas e tao somente a procurar 
pelo melhor preco, mas sim pela melhor proposta, buscando a melhor qualidade da prestacao 
e o maior beneff cio econornico. 

No caso em tela visa-se contratacao de empresa para execucao de reforma interna e 
externa, devidamente justificada no processo, apresentando baixo valor aquisitivo, conforme 
orcamentos contidos nos autos. 

Neste caso, destaca-se os seguintes dispositivos da Lei de Licitacoes 8.666/93: 

'}}rt 23 - As modalidades de licitacao a que se 
referem os incisos I a l/l do artiqo anterior sertio 
determinadas em funciio dos seguintes Ii mites, tendo 
em vista o valor 
estimado da contratactio: 
I - para obras e services de engenharia: [Redaciio 
dada pela Lei no 9.648, de 1998) a) convite - ate R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); [Redaciio 
dada pela Lein° 9.648, de 1998) b) tomada de precos 
- ate R$ 1.500.000,00 (um milhiio e quinhentos mil 
reais); [Redaciio dada pela Lein° 9.648, de 1998) c) 
concorrencia: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhiio 
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e quinhentos mil reais): [Redaciio dada pela Lein° 
9. 648, de 1998) 
II - para compras e services niio referidos no inciso 
anteriorfRedaoio dada pela Lein° 9.648, de 1998) 
a) convite - ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais}; 
[Redaciio dada pela Lei n" 9.648, de 1998) 
{ ... } 

Art. 24- E dispensdvel a licitadio: (Vide Lei no 12.188, 
de 2.010 Vigencia) 
I - para obras e services de enqenharia de valor ate 
10 % ( dez porcento) do limite previsto na alfnea "a': 
do inciso I do artiqo anterior, desde que niio se 
refiram a parcelas de uma mesma obra ou service ou 
ainda para obras e services da mesma natureza e no 
mesmo local que possam ser realizadas conjunta e 
concomitantemente; [Redaciio dada pela Lei n° 
9. 648, de 1998) 
II - para outros services e compras de valor ate 10% 
(dez por cento) do limite previsto na alfnea "a': do 
inciso fl do artiqo anterior e para alienaciies, nos 
casos previstos nesta Lei, desde que niio se refiram a 
parcelas de um mesmo servico, compra ou alienactio 
de maior vu/toque possa ser realizada de uma s6 vez; 
[Redadio dada pela Lein° 9.648, de 1998} 
III - nos casos de querra ou grave perturbadio da 
ordem; 
[ ... I" 

Sendo que, o Decreto 9.412/2018 ja em vigencia atualizou os yalores das modalidades 
de licitacao: 

"DECRETO NO 9.412. DE 18 DE TUNHO DE 2018 
Atualiza os valores das modalidades de Iicitaciio de 
que trata o art 23 da Lei ng 8.666, de 21 de junho de 
1993. 
O PRES/DENTE DA REPUBLICA, no uso da 
atribuiciio que /he confere o art. 84, caput, incise IV, 
da Constituictio, e tendo em vista o disposto no art. 
120 da Lein° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
DECRETA: 
Art 1 ° - Os valores estabelecidos nos incisos I e II do 
caput do art. 23 da Lein° 8.666. de 21 de iunho de 
1993, 
ficam atualizados nos sequintes termos: 
I - Para obras e services de enqenharia: 
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a) na modalidade convite - ate R$ 330.000,00 
(trezentos 
e trinta mil reais); 
b) na modalidade tomada de precos - ate R$ 
3.300.000,00 (tres mi/hoes e trezentos mil reais): e 
c) na modalidade concorrencia - acima de R$ 
3.300.000,00 [tres mi/hoes e trezentos mil reais): e 
lI - para compras e servicos niio incluidos no inciso I: 
a) na modalidade convite - ate R$ 176.000,00 (cento 
e setenta e seis mil reais): 
b) na modalidade tomada de precos - ate R$ 
1.430.000,00 (um milhiio, quatrocentos e trinta mil 
reais); e 
c) na modalidade concorrencia - acima de R$ 
1.430.000,00 (um milhiio, quatrocentos e trinta mil 
reals}, 
Art. 2° Este Decreto entra em vigor trinta dias ap6s a 
data de sua publicactio. 
Brasilia, 18 de jun ho de 2018; 197° da lndependencia 
e 
130° da Republica. 
MICHEL TEMER 
Esteves Pedro Colnago Junior" 

o art. 24, da Lei de Licitacoes (Lein. 8.666/93) define os casos de dispensa de licitacao 
e dentre eles, no inciso I consta a possibilidade de ser dispensada para obras e services de 
engenharia ate 10 % (dez por cento) do limite previsto na alinea "a", do inciso I do artigo 23 
da Lei de Licitacoes, que presentemente esta em R$ 330.000,00. 

Desta forrna, contratacao de ate 10% deste valor, ou seja, R$ 33.000,00 (trinta e tres 
mil reals], podera ser dispensada a licitacao, a criterio da administracao. 

S6 que temos ainda, a Medida Provis6ria 961, de 06 de maio de 2020, ja em vigencia 
onde aumenta os valores para dispensas. Vejamos a redacao: 

{ .. } 
"Art. 1 g Ficam autorizados a administraciio publica 
de todos os entes federativos, de todos os Poderes e 
6rgiios constitucionalmente autonomos: 
I - a dispensa de licitaciio de que tratam os incisos I e 
II do caput do art. 24 da Lei nS! 8.666, de 21 de jun ho 
de 1993, ate o limite de: 
a) para obras e services de engenharia ate R$ 
100.000,00 (cem mil reais], desde que niio se refiram 
a parcelas de uma mesma obra ou servico, ou, ainda, 
para obras e services da mesma natureza e no mesmo r 
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local que possam ser realizadas conjunta e 
concomitantemente; e 
b) para outros servicos e compras no valor de ate R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais) e para alienacoes, 
desde que niio se refiram a parcelas de um mesmo 
servico, compra ou alienacao de maior vu/to que 
possa ser realizada de uma s6 vez;" 
( ... ] 

Das hip6teses de excepcionalidade a aplicacao da regra geral da licitacao em razao do 
valor a ser despendido pela Administracao, encontra-se amparado no Art. 1 Q, inciso I alinea a) 
da Medida provisoria, que autoriza o afastamento da licitacao por dispensa para services de 
engenharia, desde que o valor da contratacao nao ultrapasse o limite de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais) e, igualmente, desde que nao se refira a parcela de fornecimento de service de maior 
valor, da mesma natureza e num mesmo local, e que poderia ser executada 
concomitantemente. 

Contudo, entende-se indispensavel a apresentacao de no minimo tres orcamentos, 
devendo o service ser realizada no estabelecimento que oferecer o menor preco global. 

No processo constam orcarnentos vigentes e atualizados com especificacao dos 
services prestados e das empresas, dentro dos limites legais para a adocao da dispensa no 
presente caso. 

Assim, em face do reduzido valor do objeto, 'reconhecendo supremacia do prindpio da 
economicidade sobre o princf pio da licitacao e tendo em vista o gasto superior a vantagem 
obtida pela 

Administracao com a realizacao da licitacao, decidiu a prevalencia daquele sobre esse 
ultimo. 

Importante destacar que a Lei 8.666/93 define Obra como toda construcao, reforma, 
fabricacao, recuperacao ou arnpliacao, realizada por execucao direta ou indireta; e service 
toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Adrninistracao, tais 
como: demolicao, conserto, instalacao, montagem, operacao, conservacao, reparacao, 
adaptacao, manutencao, transporte, locacao de bens, publicidade, seguro ou trabalhos 
tecmco-profissionais. 

/'J 

,!//. 

O art. 7Q da Lei n° 8.666/93 que dispoe sobre obras e services: 
')lrt 7g As licitaciies para a execucao de obras e para 
a prestaciio de services obedeceriio ao disposto neste 
artigo e, em particular, a seguinte sequencia: 
I - Projeto basico: 
II - Projeto executivo; 
Ill - execuciio das obras e servicos. 
§ 152 A execuciio de cada etapa sera obrigatoriamente 
precedida da conduciio e aprovacao, pela autoridade 
competente, dos trabalhos relativos as etapas 
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anteriores, a excedio do projeto executivo, o qua/ 
poderd ser desenvolvido concomitantemente com a 
execudio das obras e services, desde que tambem 
autorizado pe/a Administracao. 
§ 2!! As obras e os services somente poderiio ser 
licitados quando: 
I - houver projeto btisico aprovado pe/a autoridade 
competente e disponivel para exame dos interessados 
em participar do processo licitatorio; 
II - Existir orcamento detalhado em p/anilhas que 
expressem a composiciio de todos os seus custos 
unitdrios: 
III - houver previsiio de recursos orcamentarios que 
assequrem o pagamento das obrigafoes decorrentes 
de obras ou servicos a serem executadas no exercicio 
financeiro em curso, de acordo com o respectivo 
cronoqrama; 
IV - o produto de/a esperado estiver con temp/ado nas 
metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata 
o art 165 da Constituiciio Federal, quando for o caso. 
§ 3!! E vedado incluir no objeto da licitactio a 
obtencao de recursos financeiros para sua execuciio. 
qualquer que seja a sua oriqem, exceto nos casos de 
empreendimentos executados e explorados sob o 
regime de concessiio, nos termos da Ieqislaoio 
especifica. 
§ 4.g E vedada, ainda, a inclusiio. no objeto da 
licitaciio, de fornecimento de materiais e servicos sem 
previsiio de quantidades ou cujos quantitativos ntio 
correspondam as 
previsiies reais do projeto basico ou executivo. 
§ 5!! S6 e vedada a realizaciio de licitaciio cujo objeto 
inclua bens e servicos sem similaridade ou de marcas, 
caracteristicas e especificaciies exclusivas, salvo nos 
casos em que for tecnicamente justificavel, ou ainda 
quando o fornecimento de tats materials e services 
for feito sob o regime de administraciio contratada, 
previsto e discriminado no ato convocat6rio. 
§ 6!! A infrinqencia do disposto neste artiqo implica a 
nulidade dos atos ou contratos realizados e a 
responsabilidade de quern /hes tenha dado causa. 
§ 7!! Niio sera ainda computado coma valor da obra 
ou servico, para fins de julgamento das propostas de 
precos, a atualizaciio monetaria das obriqaciies de 
pagamento, desde a data final de cada perfodo de 
afericiio ate a do respectivo pagamento, que serti 
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calculada pe/os mesmos criterios estabelecidos 
obriqatoriamente no ato convocatorio. 
§ Bg Qualquer cidadiio podera requerer a 
Administraciio 
Publica os quantitativos das obras e precos unitarios 
de determinada obra executada. 
§ 9!l. 0 disposto neste artiqo aplica-se tambem, no que 
couber, aos casos de dispensa e de inexiqibilidade de 
licitaciio. 

Portanto.se a finalidade ea execucao de obras se fazem imprescindivel a realizacao de 
projeto basico, que conforme observa-se consta no processo. 

Ademais, o art. 92, § 12, da Lei 8.666/93, permite a participacao do autor do projeto 
como consultor ou tecnlco, nas funcoes de fiscalizacao, supervisao ou gerenciamento, 
exclusivamente a service da Adrninistracao interessada. 

Quanta a questao procedimental, verifico que o presente procedimento licitat6rio se 
encontra.devidamente de acordo com a lei vigente. 

III - DO ENTENDIMENTO DEST A PROCURADORIA JURIDICA 
Diante do exposto, entende esta Procuradoria, salvo melhor juizo, que podera ser 

realizada a contracao por dispensa de licita�ao. fundamentada no art 24, da Lein. 8.666/93 ' 
e, na Medida Provis6ria nQ 961, de 06/05/2020, observando os orcamentos anexos, devendo 
solicitar orcarnento de precos, com no minimo 03 [tres] empresas e os services serem 
realizados pela empresa que oferecer o menor preco. 

Brejo Santo/CE, 19 de agosto de 2020. 

/J � ,j/1'1 ,., · f:xvJ.u. /J) LI I:, ,/:ifuiando Josf Basilio Alves 
Assessor [uridico 

OAB/CE N.2 24.293-A 
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