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PAREGER NO 8822021

De: Departamento Jurídico

Para: Departamento de Compras e Licitações

Ref.: Chamamento Público 0912021

lnexigibilidade de Licitação no 1812021 - Processo Administrativo 24212021

Veio a este departamento, para análise e posterior parecer do Processo em

epigrafe, realizado por esta PreÍeitura de União da Vitória-PR, questionamento acercÍl

da legalidade da inexigibilidade como meio de contrataÉo do seguinte objeto:

Etaboração de esÍudos que demonstrem a viabilidade técnica, eanômico'

financeira e jurídica, bem como a modelagem institucional adequada para subsidiar

estrutura de modelo para Parceria PÚbtico Pivada, visando a realização de

investimentos e operação de estrutura de transbordo, tratamento e disposição final de

resíduos sólidos uhanos gerados no município de União da VitÓia-PR'

Passo a análise da questão

Ressalta-se primeiramente, o conceito do instituto do chamamento Público,

o qual trata-se de um conjunto de iniciativas da Administração Pública a fim de dar

publicidade à sua intenÉo de dialogar com atores privados a respeito de determinada

questão que tenha relevância pública.

No caso em tela, a contratação em questáo objetiva a elaboração de estudos

que demonstrem a viabilidade técnica, econÔmico-Íinanceira e jurídica, bem como a

modelagem institucional adequada para subsidiar estrutura de modelo para Parceria

Público Privada, visando a realização de investimentos e operaÉo de estrutura de
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transbordo, tratamento e disposição Íinal de resíduos sólidos urbanos gerados no

município de União da Vitória-PR.

Desta Íeita, como cediço, a regra geral para a realizaçáo dos contratos com

a Adminiskaçáo Pública enseja a instauração de prévio procedimênto licitatório, nos

termos do Art. 37, inc. XXl, da Constituiçáo Federall.

Entretanto,comopraticamentetodaregracomportaexceção'alegislação

supracitada também permite a contratação através de dispensa e/ou inexigibilidade de

licitação.

Nesse sentido, o chamamento público, ao reunir interessados que de algum

modo cooperem com o objeto perquirido, caracteriza ausênciadeco mDetit ade e tre

osparticioa tes. enquadrando-se na modalidade de inexigibilidade de licitação' em

conformidade com o art 25 da Lei n 8'666/93, abaixo transcrito:

Att. 25. É inexigível a licitação

competição, em esPecial:

(...)

quando houver inviabilidade de

Dessemodo,diantedochamamentodosinteressadosacontribuircomos

estudos de viabilidade atinentes a tratamento e disposição Íinal de resíduos sólidos

urbanos gerados pelo municÍpio' o poder público passa a ter uma gama maior de

participantes na busca de respostas para as situações elencadas'

I XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras' s€rviços, compras e alienações serão contratados

mediante processo de licitação Pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas

que estabeleçam obrigações de pagam ento. mantidas as condições efetivas da Proposta, nos termos da lei, o qual

somente permitirá as exigências de quali

obrigações.

ficação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
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Assim, analisando o requerimento administrativo, entendo que não há

impedimento para o presente Edital de Chamamento PÚblico ter o seu regular

prosseguimento, devendo serem respeitados os ditames da Lei Federal no 8.666/93 e

demais normas aplicáveis.

É o parecer.

Uniâo da Vitóliã§R, 22 de de|Ío de 2021.

(*J,omst ;sr^
Advogada - OAB/PR 88.820
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