
ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO 

PARECER TECNICO 

DISPENSA 001/2021 

PROCESSO N° 2021.06.017 

JUSTIFICATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO NO PROCESSO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO, OBJETIVANDO Contratação de empresa 

para prestar serviços de internet a prefeitura e demais 

secretaria municipais de Riachão do Poço/PB. 

A licitação é regra geral vinculante para Administração que poderá ser 

excepcionada em determinadas situações, previstas em lei, conforme se constata nos 

arts. 24 e 25 e seus incisos da lei 8.666/93 e suas alterações. 

A despesa pretendida trata-se da Contratação de empresa para prestar 

serviços de internet a prefeitura e demais secretaria municipais de Riachão do 

Poço/PB. 

A sábia Lei de licitações prevê em algumas raras exceções a possibilidade de 

contratação por DISPENSA de licitação. Baseado nisso, encontramos em seu escopo 

especialmente no art. 24 Inc. II fundamentação suficiente para tutelar o fato em 

comento: 

Considerando que trata-se de Contratação de empresa para prestar serviços de 

internet a prefeitura e demais secretaria municipais de Riachão do Poço/PB, e em consonância 

com o Art. 24 Inc. II da Lei n.° 8.666/93, Decreto Federal N° 9.412 de 18 de Junho de 

2018. 

Lei 8.666/93 

Art. 24. É dispensável a licitação: 
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b) na modalidade tomada de preços - até R$ 

1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais); 

e 

c) na modalidade concorrência - acima de R$ 

1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais). 

Seguindo esse raciocínio, encontramos a lição de Antônio Roque Citadini: 

"Conquanto esteja desobrigado de cumprir tais etapas 

formais, não estará o administrador desobrigado da obediência aos 

princípios básicos da contratação impostos à Administração 

Pública. Assim, será sempre cobrada ao administrador a estrita 

obediência aos princípios: da legalidade (a inexigibilidade deverá 

ser prevista em lei e não fruto de artimanha do administrador para 

eliminar a disputa); da impessoalidade (a contratação direta, ainda 

que prevista, não deverá ser objeto de protecionismo a um ou outro 

fornecedor); da moralidade (a não realização das etapas de licitação 

não elimina a preocupação com o gasto parcimonioso dos recursos 

públicos, que deve nortear a ação do administrador); da igualdade 

(a contratação direta não significa o estabelecimento de privilégio de 

um ou outro ente privado perante a Administração); da publicidade 

(embora restrita, a contratação direta não será clandestina ou 

inacessível, de modo que venha a impedir que dela conheçam os 

outros fornecedores, bem como os Cidadãos em geral); e da 

probidade administrativa (que é o zelo com que a Administração 

deve agir ao contratar obras, serviços ou compras)." 

Sabemos que os procedimentos de composição de dispensa de licitação são mais 

simples do que as formalidades constantes nas modalidades de licitação, no entanto, 

mesmo sem o rigor das modalidades licitatórias comuns à dispensa deve obediência aos 

princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade 

publicidade e probidade administrativa impostos à Administração Pública. 

A proposta analisada é a da Empresa WALTER FARIAS FERREIRA, CNPJ: 

18.661.279/0001-10, verificando a juntada do orçamento no valor de R$ 16.320,00 

RUA JOÃO FERREIRA ALVES, S/N - CENTRO -58.348-000 - RIACHÃO DO POÇO/PB - CNPJ: 01.612.366/0001-84 



ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO 

(Dezesseis Mil, Trezentos e Vinte Reais), o que no nosso olhar, está dentro dos padrões 

exigidos e abaixo do projeto básico, sendo dessa forma, vantajoso para a edilidade a sua 

contratação. 

No processo, encontramos documentação jurídica, fiscal e trabalhista da empresa 

e ainda, requerimento dos serviços, classificação orçamentária e despachos da Prefeita 

Municipal, autorizando a tramitação do respectivo processo. 

Por fim, entendemos que por tratar dispensa de licitação a Contratação de 

empresa para prestar serviços de internet a prefeitura e demais secretaria municipais de 

Riachão do Poço/PB, está totalmente amparados por lei. 

É o sucinto Parecer, 

Riachão do Poço - PB, 09/06/2021 

' 

WILSON LOU NÇO,DE BRITO JUNIOR 
PRE 13ENTE CPL 
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