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Comissão Permanente de Licitação

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N 04/2019

JUSTIFICATIVA

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Nossa Senhora da
Glória, instituída pela Portaria n 07/2019 de 02 de janeiro de 2019, vem apresentar
Justificativa de Inexigibilidade de Licitação para a contratação de empresa no ramo de
radiodifusão para prestação de serviços de divulgação e transmissão das sessões ordinárias

desta Câmara Municipal, todas as terças e quintas feiras, a partir das 20:00h (vinte horas),
além da divulgação de materiais, campanhas educativas, comunicados e demais
informações de interesse público promovidas pela Câmara Municipal.

Sabe-se que esta Câmara, por força da sua natureza jurídica, se sujeita ao
Estatuto das Licitações e Contratos, máxime quando utiliza recursos provenientes da
Fazenda Pública.

É bem de perceber, todavia, que nem sempre é necessário, ou, principalmente,

possível, instaurar-se um procedimento licitatório (o que ocorre no presente caso!). A regra é
licitar; no entanto, a Lei n 8.666/93 excepciona casos em que esta é dispensável,
dispensada ou inexigível.

A Legislação infraconstitucional aponta inexigibilidade, onde se deflue do caput
do artigo 25, que é vedada a deflagração do Processo, porquanto lhe falta o requisito
essencial à sua procedibilidade, ou seja, a competição, sem a qual a Licitação seria uma

burla.

A inexigibilidade de licitação pressupõe uma situação em que esta não é viável.
Ou seja, a licitação inexigível é uma obrigação, principalmente diante das circunstâncias do
caso concreto e da altivez dos bens jurídicos a serem protegidos.

Assim, como se observa, a lei que rege as licitações e contratos administrativos

estabelece critérios objetivos para a contração direta. E é sob a óptica desses critérios
infraconstitucionais que esta Comissão demonstrará a situação de inexigibilidade de
licitação que ora se apresenta.

A Lei n 8.666/93, em seu artigo 25, caput, determina que é inexigível a licitação
quando houver inviabilidade de competição.

Analisando-se, agora, o requisito exigido para se configurar a inexigibilidade
nesses moldes, qual seja a inviabilidade, vê-se que o objeto que se pretende contratar -
contratação de empresa no ramo de radiodifusão para prestação de serviços de divulgação e
transmissão das sessões ordinárias desta Câmara Municipal, todas as terças e quintas

feiras, a partir das 20:00h (vinte horas), além da divulgação de materiais, campanhas
educativas, comunicados e demais informações de interesse público promovidas pela

Câmara Municipal - preenche o mesmo.

A Associação dos Moradores da Barra do Boi - Rádio FM Boca da Mata 104,9 é
em caráter de exclusividade, pois somente ela trabalha com a prestação do serviço de
radiodifusão comunitária e este precisa ser implantado nesta Câmara, através dos serviços

de utilidade pública; o trabalho prevê a transmissão das sessões desta Câmara Municipal,
bem como campanhas educativas, comunicados e demais funcionalidades disponibilizadas
somente por meio da difusão de idéias e de mecanismos de integração da comunidade.

Assim, tais ações atendem, integralmente, aos estabelecido nos artigos 3o e 4o da
Lei n 9.618, de 19 de fevereiro de 1998, conforme se pode constatar:
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Art. 3 o 0 Serviço de Radiodifusão Comunitária tem por
finalidade o atendimento à comunidade beneficiada, com vistas
a:
I- dar oportunidade  à  difusão  de  idéias,  elementos  de
cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade;
II- oferecer  mecanismos  à   formação  e   integração  da
comunidade,  estimulando  o  lazer,  a  cultura  e  o  convivio
social;
III- prestar serviços de utilidade pública, integrando-se aos
serviços de defesa civil, sempre que necessário;
IV- contribuir para o aperfeiçoamento profissional nas áreas
de atuação dos jornalistas e radialistas, de conformidade com
a legislação profissional vigente;
V- permitir a  capacitação  dos  cidadãos  no  exercicio do
direito de expressão da forma mais acessivel possivel.

Art. 4o As emissoras do Serviço de Radiodifusão Comunitária
atenderão, em sua programação, aos seguintes principios:
I- preferência  a   finalidades  educativas,   art^sticas,
culturais e informativas em beneficio do desenvolvimento geral
da comunidade;
II- promoção das atividades artísticas  e  jornalísticas na
comunidade e da integração dos membros da comunidade atendida;
III- respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da
família,  favorecendo a  integração dos membros da comunidade
atendida;
IV- não discriminação de raça, religião, sexo, preferências
sexuais, convicções político-ideológico-partidárias e condição
social nas relações comunitárias.

Ademais, os programas de divulgação de atos do Legislativo Municipal e a
publicidade dos seus atos têm ter caráter educativo, informativo ou de orientação social,
obedecendo-se, assim, integralmente ao princípio da constitucional da impessoalidade e aos

princípios estabelecidos no art. 37, 1, da Constituição da República.

No mais, que tange a publicidade institucional do Poder Público Legislativo
Municipal, ela está adstrita ao princípio da publicidade previsto na Constituição Federal,
isto é, com caráter educativo, informativo ou de orientação social, o que se torna hialino
com a transmissão das sessões. Portanto, a veiculação de publicidade institucional
legislativa municipal é permitida, posto que restrita à finalidade educativa, informativa ou
de orientação social, sem o intuito de promoção pessoal.

É imperioso ressaltar, ainda, que a implantação de todo objeto em análise é de
unicidade da empresa citada, pelos motivos de somente ela pode operar através da difusão
de rádio comunitária na localidade e proporcionará excelência no atendimento dando
celeridade, eficiência e qualidade no conhecimento dos trabalhos desenvolvidos por esta

Câmara.

Ante ao exposto, culmina a inviabilidade de competição, o que caracteriza e

autoriza a utilização do instituto da inexigibilidade de licitação, posto que a concorrência é
inviável face à exclusividade da Associação na prestação desse serviço de caráter

personalíssimo.

Assim, vencido o requisito necessário para uma contratação direta nos moldes
do art. 25, caput da Lei n 8.666/93, vejamos, agora, as condições formais para a

composição do processo de inexigibilidade de licitação.

1 - Razão da escolha do fornecedor ou executante - A escolha da Associação
dos Moradores da Barra do Boi - Rádio FM Boca da Mata 104,9 não foi contingencial.
Prende-se ao fato de que ela enquadra-se, perfeitamente, no dispositivo enu
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de Licitações e Contratos, consoante o já demonstrado acima, como conditio sine qua non à
contratação direta, além de ser a única prestadora desses serviços em caráter de rádio
comunitária.

2 - Justificativa do preço - Os preços apresentados pela Associação dos
Moradores da Barra do Boi - Rádio FM Boca da Mata 104,9 estão estabelecidos de acordo
com os preços praticados pela mesma no mercado. Ademais, os preços apresentados pelos
serviços a serem adquiridos encontram-se dentro de parâmetros aceitáveis e de acordo com
os padrões de mercado estabelecidos e praticados no âmbito comercial, além do que,
convém ressaltar, preços justos e dentro de parâmetros aceitáveis.

Perfaz a presente inexigibilidade o valor global estimado de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais), para um período de 10 (dez) meses, sendo que as despesas
decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte classificação orçamentária:

•UO: 01001 - Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória
•Ação: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal
•Elemento de Despesa: 3390.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação - P. Jurídica

•Fonte de Recursos: 10010000

Finalmente, diante de todas as razões acima expostas, opina a Comissão

Permanente de Licitação pela contratação direta dos serviços da Proponente - Associação
dos Moradores da Barra do Boi - Rádio FM Boca da Mata 104,9 - sem o precedente
Processo Licitatório, ex vi do caput do art. 25 da Lei n 8.666/93, em sua atual redação.

À Ilustríssima Senhora Presidente desta Câmara Municipal, para apreciação e

posterior ratificação desta Justificativa, após o que deverá ser publicada na imprensa oficial,
em obediência ao caput do artigo 26 da mesma norma jurídica suso aludida.

Nossa Senhora da Glória, 01 de fevereiro de 2019.
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PARECER n U/2019

Funda-se o presente Parecer acerca da análise da Inexigibilidade de

Licitação e minuta do respectivo Contrato, cujo objeto é a contratação da Associação
dos Moradores da Barra do Boi, para prestação de serviços de divulgação e
transmissão das sessões ordinárias, além da divulgação de materiais, campanhas
educativas, comunicados e demais informações de interesse público, promovidas pela

Câmara Municipal.

A Lei n 8.666/93, em seu art. 25, caput, estabelece ipisis literis:

Art. 25 - É inexigível a licitação quando
houver inviabilidade de competição, em

especial:

O
Portanto, a Lei estabelece que a contratação aqui pretendida pode-se

realizar da forma aqui a ser efetivada, conforme se pode depreender da exegese do

supramencionado dispositivo legal, desde que atendidas as condições exigidas.

Conquanto a licitação seja a regra para a Administração Pública quando
compra, ou contrata bens e serviços, a Lei apresenta exceções a essa regra. São os

casos em que a licitação é dispensada, dispensável ou inexigível, como no caso em

tela. Assim, no caso de licitação inexigível, é vedada a deflagração do Processo por
haver impossibilidade de competição, porquanto lhe falta o requisito essencial à sua
procedibilidade, ou seja, a competitividade nos mesmos parâmetros, e sem a qual a
Licitação seria uma burla, na esteia do caput do art. 25 da Legislação licitatória aqui já

transcrito.

OA inexigibilidade de licitação pressupõe uma situação em que esta não é
viável. Ou seja, a licitação inexigível pode-se tornar, inclusive, uma obrigação,

principalmente diante das circunstâncias do caso concreto e da altivez dos bens

jurídicos a serem protegidos.

A Justificativa de Inexigibilidade de Licitação apresentada preencheu todos
os requisitos estabelecidos em Lei para que a mesma se configurasse, inclusive
mediante a concisa explanação apresentada, em consonância com o objeto pretendido,

impassível de competitividade, ante sua especificidade e características
demasiadamente técnicas.

Portanto, da análise da justificativa e minuta contratual que nos foram
apresentadas, percebemos o atendimento dos requisitos legais, assim como que foram

elaboradas esposadas pelas disposições contidas no art. 25, caput, no tocante à
Justificativa, e art. 55, e seus incisos, referentemente à minuta do Contrato, ambos da

Lei n 8.666/93.
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Por fim, cumpre observar que é obrigatória a análise das minutas pelo
Assessor Jurídico da Administração (art. 38, VI e parágrafo único, Lei n 8.666/93), o
que aqui se faz.

Finalmente, pela análise dos autos que nos foram apresentados e

informações nele contidas, em especial a justificativa e minuta contratual elaboradas,
não nos parece haver qualquer ofensa aos ditames e princípios legais aplicáveis ao
procedimento, mormente a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, tendo sido
todos os preceitos alcançados, razão pela qual opinamos pela legalidade do
procedimento.

É o Parecer, sub censura.

Nossa Senhora da Glória, 01 de fevereiro de 2019.














