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TERMO DE JUSTIFICATIVA 025/2021- CLC/DPE-PI 

 
Processo Administrativo nº: 00303.003389/2021-73 
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de cabos e terminais de compressão, em 
virtude de furto realizado no Prédio da Defensoria Pública do Estado do Piauí situado na 
Avenida João XXIII, Teresina-PI. 
Possibilidade Legal: Dispensa de Licitação nº 020/2021, Lei nº 8.666/93, art. 24, IV. 
 
I - Objeto 

Trata-se o presente procedimento de dispensa de licitação com vistas a 
contratação de empresa para aquisição de cabos e terminais de compressão, em virtude de 
furto realizado no Prédio da Defensoria Pública do Estado do Piauí situado na Avenida João 
XXIII, Teresina-PI. 

A Coordenação de Licitação/CPL/DPE/PI, vem à presença de V.Sa.  apresentar o 
resultado da análise documental referente a este procedimento, o que faz através do seguinte: 

II - Relatório 

Vieram os autos do processo em epígrafe a esta Comissão para análise das condições 
propostas para contratação acima mencionada, o que recebemos com o fim de apresentar 
orientações técnicas à luz da Lei Federal nº. 8.666/9, e após isso, deverá ser submetido à 
análise Jurídica da modalidade e cláusulas contratuais pela Assessoria Jurídica deste órgão e 
posteriormente deverá ser feita a ratificação pela autoridade superior ordenadora da despesa.  

Das Peças apresentadas nos autos do processo: 

O Processo Administrativo encontra se instruído pelos seguintes documentos: 

 Memorando da Diretoria Administrativa; 

 Justificativa da necessidade da contratação; 

 Termo de Referência; 

 Pesquisa de Preços – Propostas de Preços apresentadas pelas empresas; 

 Boletim de ocorrência e fotos acerca do furto ocorrido; 

 Relatório apresentado pelo engenheiro civilç; 

 Autorização da Autoridade Superior/Abertura do Processo de Contratação. 
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Conforme memorando n.º 127/2021, expedido em 20 de dezembro de 2021 
(3130349), a Diretoria Administrativa solicitou a autorização para aquisição de cabos e 
terminais de compressão, em virtude de furto realizado no Prédio da Defensoria Pública do 
Estado do Piauí situado na Avenida João XXIII, Teresina-PI, nas quantidades e com as 
especificações contidas no Termo de Referência. 

Constam nos autos a seguinte pesquisa de mercado (3130410): 

- R$ 19.499,52 (Dezenove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e 
dois centavos) apresentado pela empresa SWAN ELETRICIDADE LTDA. 

- R$ 21.996,00 (Vinte e um mil, novecentos e noventa e seis reais) apresentado 
pela empresa MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA. 

- R$ 21.686,00 (Vinte e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais) apresentado pela 
empresa  RS INSTALAÇÕES E COMERCIO LTDA.  
 

Pelo exposto, afigura-se que a empresa SWAN ELETRICIDADE LTDA 
apresentou a melhor proposta no valor de R$ 19.499,52 (Dezenove mil, quatrocentos e 
noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos). 

É o relatório. 
 

III – Da Fundamentação: Dispensa Emergencial (Lei nº 8.666/93, art. 24, IV) 
 
Nossa Constituição Federal estabeleceu como regra geral e condição básica à 

compra de bens e contratação de serviços, quando realizadas para a Administração Pública, o 
dever de licitar (art. 37, XXI, da CF/88). 
 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
............................................................................... 
 
XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, 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 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
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econômicas indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações.” (grifo nosso) 

 
A lei que regulamenta o dispositivo constitucional acima, Lei nº 8.666/93, no seu 

art. 2º, também ratifica o comando constitucional. 
 

“Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações, concessões, permissões e locações da Administração 
Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente 
precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta 
lei.” (grifo nosso) 

Todavia, apesar da regra ser a realização de licitação, o a Lei 8.666/93 permite 
como ressalva, a contratação direta através de processos de dispensa e inexigibilidade de 
licitação, desde que preenchidos os requisitos previstos na lei. 

A Dispensa de licitação é a possibilidade de celebração direta de contrato entre a 
Administração e o particular, nos casos estabelecidos no art. 24, da Lei 8.666/93 e em alguns 
outros dispositivos constantes na legislação ordinária.  

Observa-se que a lei enumerou expressamente as hipóteses de dispensa de 
licitação, sendo este rol taxativo. 

Neste sentido, as lições do renomado Jessé Torres Pereira Júnior: 
 

"As hipóteses de dispensabilidade do art. 24 constituem rol taxativo, 
isto é, a Administração somente poderá dispensar-se de realizar a 
competição se ocorrente uma das situações previstas na lei federal. Lei 
estadual, municipal ou distrital, bem assim regulamento interno da 
entidade vinculada não poderá criar hipótese de dispensabilidade" 
(g.n.). 

 
Nos casos relacionados pela legislação, percebe-se que a Lei prevê que a 

Administração opte pela da dispensa ou não do certame, devendo sempre levar em conta o 
interesse público. Muitas vezes, o administrador opta pela dispensa, posto que, como afirma o 
ilustre Marçal Justen Filho, “os custos necessários à licitação ultrapassarão benefícios que 
dela poderão advir”. 

O art. 24, nos inciso IV da Lei 8.666/93, na sua exegese prevê: 
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Art. 24 – é dispensável a licitação: 
"IV - Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 
ocasionar prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente 
para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou 
calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser 
concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, 
vedada a prorrogação dos respectivos contratos".(g.n.) 
 

A Diretoria Administrativa, na justificativa apresentada (3130480), expôs a 
situação ocasionada: 

“Ocorre que no dia 15/12/2021 foi constatado que no Prédio da 
Defensoria Pública situado na Avenida João XXIII, ocorreu um furto 
do cabo de alimentação de tensão 220/380v. O trecho do furto fica 
situado entre o quadro de Medição da subestação que fica na parte 
externa ao prédio até uma caixa de passagem (parte externa) que fica 
localizada próximo do quadro de Barramento (situado na parte interna 
do Prédio). Foram furtados aproximadamente 150m metros de Cabo 
de cobre flexível 95,00mm² 0,6/1kv.  

Devido a impossibilidade de aproveitamento do cabo, é necessário que 
troque o trecho do quadro de medição até o quadro de barramento. 
Sendo preciso aquisição de 200 metros de Cabo de cobre flexível 
95,00mm² 0,6/1kv, isolação em HEPR e de 08 Conectores de 
compressao para cabo 95mm², para reestabelecimento do 
funcionalmento do prédio.” 

 

Ademais, fora feito um boletim de ocorrência (3130480) informando o furto 
ocorrido nas dependências do prédio da Defensoria Pública, corroborado pelas fotos anexadas 
nos autos eletrônicos (3130480). 

No caso em tela, a opção pela realização de processo licitatório demandaria um 
espaço de tempo maior para conclusão do procedimento de contratação e consequente entrega 
dos produtos ora necessitados, acarretando um impedimento de desempenhar às atividades no 
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prédio da Defensoria Pública situado na João XXIII, uma vez que os cabos furtados levam 
eletricidade ao prédio. 

Nesse sentido, a situação sob exame se coaduna com a hipótese tipificada no 
dispositivo supracitado, por se tratar de bem e conjuntura que precisa ser atendido com 
URGÊNCIA, passíveis de comprometimento ao funcionamento das atividades da Defensoria 
Pública, acarretando no prejuízo ao atendimento à sociedade.  

Consoante o já citado professor Marçal Justen Filho, para a caracterização desta 
hipótese de dispensa de licitação é necessário o preenchimento de dois requisitos, quais sejam, 
a demonstração concreta e efetiva da potencialidade do dano e a demonstração de que a 
contratação é a via adequada e efetiva para eliminar o risco. 

Desse modo, considerando o caso fortuito balizado, afetando a prestação de 
serviços à comunidade, é extrema e urgente necessidade a aquisição dos materiais em análise, 
uma vez que o prédio está com suas atividades paradas. 

É de bom alvitre, neste momento, debruçarmos sobre o Ordenamento Jurídico 
Pátrio, composto de Normas Jurídicas (Princípios e Regras), para fundamentar o pleito em 
conformidade com o Direito. 

A Constituição da República, com a Emenda Constitucional nº 19/98, incluiu o 
PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA, como princípio constitucional expresso no caput do art. 37, 
dentre os outros quatros princípios basilares da Administração Pública, já contemplados pelo 
Poder Constituinte Originário, quais sejam: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade e 
Publicidade. 

O princípio em foco apresenta aspectos peculiares quanto ao modo de organizar, 
estruturar e disciplinar a administração pública, quando exige que este seja o mais racional 
possível, no intuito de alcançar melhores resultados na prestação dos serviços públicos. 

No presente processo, a Dispensabilidade de licitação se mostra o meio mais 
eficiente para se alcançar a finalidade do ato administrativo, qual seja: a preponderância do 
interesse público na prestação de serviços de boa qualidade pelo Estado. 

Outro fundamento que merece ser ventilado é o PRINCÍPIO DA 
CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS que é um princípio constitucional implícito, 
decorrente do regime de direito público a que eles (serviços públicos) estão sujeitos.  

A aplicação desse princípio redunda no conceito de Serviços Públicos Adequados, 
consagrados na Constituição da República no art. 175, parágrafo único, inc. IV e no Art. 6º, 
parágrafo primeiro, da Lei 8987/95: 
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“Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob 
regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a 
prestação de serviços públicos.  

Parágrafo único. A lei disporá sobre:  

IV - a obrigação de manter serviço adequado;  

Art. 6º, parágrafo primeiro, da Lei 8987/95 - Toda concessão ou 
permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno 
atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas 
pertinentes e no respectivo contrato. 

 § 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, 
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na 
sua prestação e modicidade das tarifas. (Todos os grifos dos dispositivos 
citados são nossos). 

Nesse caso, há a possibilidade de inobservância do princípio da continuidade dos 
serviços públicos se não for providenciada a Contratação Direta por Dispensa de Licitação de 
empresa, pois a aquisição do material tem como objetivo possibilitar a retomada da energia 
elétrica, permitindo o funcionamento das atividades da Defensoria Pública no prédio da João 
XXIII. 

Pelo que foi visto, restando demonstrada a existência dos pressupostos acima 
elencados, fica comprovado que a Administração, neste ato, a Defensoria Pública do Estado 
do Piauí, atende a todos os pressupostos, configurando desta forma, situação enquadrada no 
inciso IV, do art. 24 da Lei 8.666/93. 

Verifica-se perfeita integração da norma ao caso concreto, mostrando-se 
satisfeitas as condições essenciais para o caso de dispensabilidade de licitação, facultando à 
Autoridade Competente a dispensa da licitação pelos motivos e fundamentação legal 
invocada. 

Impõe-se frisar que, embora esteja configurado o caráter emergencial, os 
requisitos contidos no art. 26, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93 devem ser 
obedecidos:  

“Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e 
seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do 
parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 
(três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa 
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oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos 
atos.          (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005) 
Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os 
seguintes elementos: 
I -  caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e 
iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando 
for o caso;                 
(Redação dada pela Lei nº 13.500, de 2017) 
II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 
III - justificativa do preço. 
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os 
bens serão alocados. 

Portanto,  é possível verificar no caso em tela que todos os requisitos legais foram 
seguidos. O primeiro, “situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à 
segurança pública” foi devidamente justificada anteriormente, demonstrando configurada a 
situação emergencial e urgente da aludida aquisição do objeto da contratação. 

Quanto aos demais requisitos legais, passaremos a demonstrá-lo a seguir: 
 
III.1 - Da Razão da Escolha do Fornecedor 

Na esteira desta recomendação (art. 26, parágrafo único, II), conforme se 
depreende da documentação coligida aos autos, a empresa: SWAN ELETRICIDADE 
LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.763.907/0001-75, apresentou o menor valor de R$ 
19.499,52 (Dezenove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois 
centavos), para o objeto requerido nessa Dispensa de Licitação.  

Foi justificado o preço apresentado na proposta sob a informação de realização de 
pesquisa de mercado local, atestando a conformidade do orçamento do fornecedor ou 
executante com os preços correntes no mercado, apresentando mais 02 (duas) cotações de 
preços. 

Cabe ressaltar que se encontram acostados nos autos do processo toda a 
documentação de regularidade fiscal e jurídica da escolha em apreço, demonstrando 
REGULARIDADE na documentação apresentada. 

 
III.2 Da Justificativa dos Preços (Fundamentação Legal: Art. 26, parágrafo único, III): 

A responsabilidade e o eficiente emprego dos recursos do Erário Estadual e 
Federal deve ser meta perante o exercício da atividade administrativa. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm#art26..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13500.htm#art3
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Como se sabe, tendo em vista que o objetivo dos procedimentos licitatórios é 
selecionar a proposta mais vantajosa à administração, e considerando o caráter excepcional 
das ressalvas de licitação, um dos requisitos indispensáveis à formalização desses processos 
é a justificativa do preço, mediante proposta apensada, por meio de pesquisa de mercado 
realizada pela Diretoria Administrativa. 

Assim o valor total da aquisição será de R$ 19.499,52 (Dezenove mil, 
quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), apresentado pela 
empresa: SWAN ELETRICIDADE LTDA, em conformidade com as pesquisas 
apresentadas pela Diretoria Administrativa. 

 
III.3 Da Habilitação Jurídica e da Regularidade Fiscal 

Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever 
de verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no art. 27 da Lei 8.666/93. Porém, 
excepcionalmente, a lei de regência prevê a possibilidade de dispensa de alguns dos 
documentos, notadamente, os previstos nos artigos 28 a 31, conforme estabelecido no § 1º do 
art. 32 da Lei 8.666/93. 

A propósito, há recomendação do Tribunal de Contas da União nesse sentido: 
 

“Deve ser observada a exigência legal (art. 29, inciso IV, da Lei nº 
8.666, de 1993) e constitucional (art. 195, § 3º, da CF) de que nas 

licitações públicas, mesmo em casos de dispensa ou inexigibilidade, é 

obrigatória a comprovação por parte da empresa contratada de:  

Certidão Negativa de Débito (INSS - art. 47, inciso I, alínea a, da Lei 

nº 8.212, de 1991);  

Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais 

(SRF-IN nº 80, de 1997); e  

Certificado de Regularidade do FGTS (CEF) (art. 27 da Lei nº 8.036, 

de 1990). Acórdão 260/2002 Plenário 

. 
É imperioso deixar consignado que a contratada demonstra habilmente sua 

habilitação jurídica e regularidade fiscal conforme anexo processo. 
 

III.4. Da Carta Contrato - Minuta 

Visando instruir a Dispensa de Licitação do Processo Administrativo em epígrafe, 
definindo claramente as obrigações das partes, esta Coordenação de Licitação junta aos autos 
a Minuta do Contrato para análise da Assessoria Jurídica. 
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III.5. Da Dotação Orçamentária 

Os recursos necessários ao custeio da despesa oriunda com a presente contratação 
encontram-se devidamente alocados no orçamento para o exercício de 2021 da Defensoria 
Pública do Estado do Piauí, conforme classificação orçamentária e financeira: Natureza 
339030 (Material de Consumo), Fonte 100; Programa de Trabalho: 
35101.03.092.0016.2855 (Manutenção e Execução da Gestão da DPE/PI). 

 
IV. Conclusão 

Do acima exposto, inobstante o interesse em contratar a referida empresa, 
relativamente ao fornecimento do produto em questão, é decisão discricionária do Defensor 
Público Geral optar pela contratação ou não, ante a criteriosa análise da Assessoria Jurídica e 
Controle Interno de toda a documentação acostada aos autos que instruem o presente 
procedimento. 

Encaminha-se os presentes autos, para o setor jurídico para análise e posterior 
ratificação do ordenador da despesa, nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93.  

Eis a Justificativa, Salvo Melhor Entendimento. 
 

 Teresina (PI), 23 de dezembro de 2021.. 
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BIANCA PEREIRA DE SOUZA 
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