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Objeto: Parecer Jurídico 
Assunto: Dispensa de Licitação – Pequeno valor 

 

Vem a esta Procuradoria Jurídica para análise e parecer a questão referente à 

possibilidade legal de contratação da empresa TAÍS HARDK RIBEIRO EIRELI, inscrita 

no CNPJ nº 31838662/0001-69, com sede na Rua Honório Duarte, nº 09, em 

Aratiba– RS, CEP 99770-000, para prestação de serviços de reforma, 

impermeabilização com textura lisa e pintura de 42 m² de parede externa, na parte 

antiga da EMEI Anjinho da Guarda, com fornecimento de material e mão-de-obra, 

mediante dispensa de licitação, nos termos do disposto no art. 24, inc. II, da Lei nº 

8.666/93. 

O valor da prestação dos serviços, conforme cotação de menor valor efetuada 

através de três orçamentos, será de R$ 1.534,00 (um mil, quinhentos e trinta e 

quatro reais). 

A Administração Pública tem como regra geral para contratação a observância 

do princípio da obrigatoriedade do prévio processo licitatório (art. 37, inc. XXI, da 

CF). 

 No entanto, a própria Constituição Federal no artigo mencionado faz ressalva 

ao prever que nos “casos especificados na legislação” esse princípio poderá ser 

excepcionado. Assim é que o legislador federal, a quem competiu tratar de regras 

gerais sobre licitação, ao regulamentar essa norma constitucional na Lei Federal nº 

8.666/90, elencou hipóteses que afastam a obrigatoriedade de licitação, abarcando-

as em dois institutos, quais sejam, a dispensa e a inexigibilidade de licitação. 

 A diferença entre ambas reside no fato de que na dispensa é possível a 

competição, ou seja, a feitura de propostas pelos interessados, facultado ao 

administrador, em hipóteses taxativas elencadas pelos arts. 17 e 24 da Lei 8.666/90, 

que discricionariamente deixe de realizar o processo licitatório, ao passo que na 

inexigibilidade não há possibilidade de competição porque só há um objeto ou 

uma pessoa apta a atender as necessidades da administração (art. 25 da mesma lei).  
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 Feitas essas delineações conceituais analisemos o caso em questão. 

O art. 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93, confere à Administração Pública a 

possibilidade de dispensa de licitação " para outros serviços e compras de valor até 

10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e 

para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas 

de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada 

de uma só vez;” . 

No caso em tela o valor da prestação dos serviços importará em R$ 1.534,00 

(um mil, quinhentos e trinta e quatro reais), estando dentro do limite 

estabelecido no inc. II, do art. 24 da Lei de Licitações. 

A escolha da prestadora de serviços deu-se entre empresas do mesmo ramo. 

O menor preço contratado justifica-se, conforme orçamentos anexos.  

 Assim, entendem-se configurados os requisitos do art. 24, inc. II e do art. 26, 

da Lei nº 8.666/93. 

 Com base no exposto, a Procuradoria Jurídica, S.M.J., emite parecer  favorável 

à firmatura do contrato em tela, mediante dispensa de licitação, com amparo no art. 

24, inc. II, Lei nº 8.666/93, eis que atendidos os requisitos legais autorizadores. 

 
Contudo, à consideração superior do Prefeito Municipal. 

 
 

Estação, 17 de junho de 2019. 
 
 
 
 

Flávia T. Klein Santolin 
Procuradora Geral do Município 

OAB/RS 28.125 
 
 
 
 
 
 



 
                                   Contrato Administrativo nº 103/2013 

 

 

                                         Estado do Rio Grande do Sul 
                              PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO 
 

  
Rua Fiorelo Piazetta, 95 – Fone (54) 3337-1166 – Fax (54) 3337-1164 

Caixa Postal 12 – CEP 99.930-000 – Estação – RS 
www.pmestacao.com.br 

 
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

 
 
- Contratada: TAÍS HARDK RIBEIRO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31838662/0001-
69, com sede na Rua Honório Duarte, nº 09, em Aratiba– RS, CEP 99770-000, 
mediante dispensa de licitação, nos termos do disposto no art. 24, inc. II, da Lei nº 
8.666/93.  

 
- Objeto: prestação de serviços de reforma, impermeabilização com textura lisa e 
pintura de 42 m² de parede externa, na parte antiga da EMEI Anjinho da Guarda, 
com fornecimento de material e mão-de-obra. 

 

- Motivação: Necessidade de manutenção da parte antiga do prédio da EMEI 
Anjinho da Guarda. 
 
- Dotação orçamentária:  

Órgão: Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo; 

Atividade/Projeto: 2.054 – Ampliação e reforma das instalações do ensino infantil; 

Dotação: 08.01.12.365.0021.2054.3.3.90.39.00.00.00 – Outros serviços de terceiros 

– pessoa jurídica. 

 
- Valor: R$ 1.534,00 (um mil, quinhentos e trinta e quatro reais). 
 
- Vigência: 30 (trinta) dias. 
 
- Previsão legal: Art. 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93 
 

Estação, 17 de junho de 2019. 

 

 
 

 
 

 


