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Proc. Administrativo 6.642/2022
De: Silvio R. Reis Nunes Setor: GAB-PJ - Procuradoria Jurídica 
Despacho: 24- 6.642/2022 
Para: SME - FIN - Financeiro AC: Manoel Augusto de Melo Galimberti 
Assunto: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEICULO ESCOLAR PLACA JBE5D52
ANO 2022

 
Capão da Canoa/RS, 08 de Agosto de 2022 

 

Boa tarde Manoel,

A vista das informações trazidas no despacho 22, opino não ser caso de dispensa mas sim de
INEXIGIBILIDADE pelo que passo a analisar sob este prisma e, a evitar repetição, colo abaixo
excelente artigo sobre o tema da lavra do Dr. Luiz Claudio de Azevedo Chaves, Professor
convidado da Fundação Getúlio Vargas e da PUC-Rio, professor da Escola Nacional de Serviços
Urbanos-ENSUR/IBAM e autor das obras Curso Prático de Licitações:

"A inexistência de uma pluralidade de indivíduos aptos a se candidatarem ao contrato
pretendido pela Administração, faz surgir a mais clássica forma de inviabilidade de competição.
Ora, de modo algum seria razoável admitir que a Administração ver-se-ia obrigada a
desenvolver todos os atos administrativos típicos do torneio licitatório se desde já é sabido a
quem será direcionada a contratação, dado ser aquele indivíduo o único existente no
mercado com possibilidade de atender ao chamamento. Daí a previsão do art. 25, I da Lei
8.666/93 a qual transcrevemos abaixo: Art.25 - É inexigível a licitação quando houver
inviabilidade de competição, em especial: I - para aquisição de materiais, equipamentos,
ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante
comercial exclusivo (...).

Essa é, inclusive, a orientação da Corte Federal de Contas (TCU):

“Abstenha-se de realizar a contratação de serviços com fundamento no inciso I do art. 25 da Lei
no 8.666/1993, já que este dispositivo e especifico para a aquisição de materiais, equipamentos
ou gêneros fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Contrate
serviços diretamente, por inexigibilidade de licitação, somente quando restar comprovada a
inviabilidade de competição, em consonância com o disposto nos arts. 25 e 26 da Lei no
8.666/1993”. (Ac. 1096/2007 Plenário).

Face ao exposto, OPINO pela contratação direta via inexigibilidade forte no art. 25, I da Lei
8.666/93.

Sempre resguardando melhor juízo, é o parecer.

_
Silvo Renato Dos Reis Nunes  
Assessor Jurídico
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“Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar com você.” - Cynthia
Kersey


