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DEFENSORIA PÚBLICA  
epo ESTADO no plAuf 

Gabinete da Defensora Pública Geral 
Assessoria Jurídica 

Parecer n2 122/2019 
Processo n° 01512/2019 
Interessado: Diretoria Administrativa 
Assunto: Contratação de empresa para realização do serviço de gerenciamento do ponto 
eletrônico. 

EMENTA: 	DIREITO 	ADMINISTRATIVO. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO 
DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO PONTO 
ELETRÔNICO. 	REGULARIDADE 	DA 
INEXIGIBILDIADE DE LICITAÇÃO. JUNTADA DE 
DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A EFETIVA 
CONTRATAÇÃO. ART. 25, I, DA LEI N.° 8.666/93. 
MINUTA DE CONTRATO QUE SEGUIU TODAS AS 
CAUTELAS RECOMENDADAS PELA LEGISLAÇÃO DE 
REGÊNCIA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 
APROVADO COM RESSALVA. 

1- RELATÓRIO 

O presente processo administrativo refere-se à análise da legalidade do 
procedimento licitatório na modalidade inexigibilidade de licitação, originado por 
intermédio de solicitação da Diretoria Administrativa (fl. 01), para fins de contratação de 
empresa para a realização de serviço de gerenciamento do ponto eletrônico desta 
Defensoria Pública do Estado do Piauí, cuja necessidade está justificada às fls. 02/03. 

Os autos encontram-se instruídos com os seguintes documentos, no que 

importa a presente análise: 

Requisição da Diretoria Administrativa acompanhada da respectiva 

justificativa, fls. 01/03; 
Termo de Referência especificando o objeto a ser contratado, fis. 

04/08; 



• 

• 

Manifestação da Empresa Secullum Softwares informando que a 
empresa F M Paixão Pinto ME (Btec Tecnologia) é sua representante 
legal, f I. 09; 

Proposta comercial da empresa Btec Tecnologia, fl. 10; 
Declaração do Coordenador de Tecnologia da Informação acerca da 

necessidade da referida contratação, fl. 11; 
Certidões negativas acerca da regularidade fiscal e trabalhista da 

empresa Btec Tecnologia, além do Requerimento de empresário e 
documentos pessoal da representante da empresa, fls. 11/18 e 60/67; 
Autorização da Autoridade Competente para abertura do 

procedimento licitatório, além da aprovação do Termo de Referência e 
Termo de Justificativa, fl. 19; 

Contrato n2  018/2017/CLC/DPE, referente à aquisição de dois relógios 
de ponto eletrônico adquiridos pela DPE/PI, fls. 21/26; 

Especificações técnicas dos relógios de ponto eletrônico utilizado pela 
DPE, demonstrando que o software utilizado pelo aparelho é da 
empresa Secullum Softwares, fls. 27/48; 

Notas fiscais de aquisição da licença por outros órgãos junto à mesma 
empresa, justificando o preço da contratação, fls. 49/54; 

Declaração da Coordenação de Orçamento e Finanças informando a 
disponibilidade orçamentária para a contratação solicitada, no valor de 
R$ 1.739,00 (um mil, setecentos e trinta e nove reais), com a 
classificação de despesa da seguinte forma: Natureza 339039 - 
atividade 2290 - Fonte de Recurso 100, fl. 56; 

Portaria de designação da Comissão Permanente de Licitação, fls. 
58/59; 

Comprovante de endereço e dados bancários da representante, fls. 
68/69; 

TERMO DE JUSTIFICATIVA n2. 16/2019 - CLC DPE-PI, optando pela 
contratação direta por inexigibilidade de licitação, em consonância com 
o art. 25, da Lei 8.666/93, fls. 70/76; 

Minuta contratual, fls. 77/83; 
Termo de Ratificação da Inexigibilidade de licitação, fls. 85 e 87. 
Despacho convertendo em diligência, fl. 30; 
Manifestação do Coordenador de Tecnologia da Informação, fl. 91; 

3. Quanto à formalização do processo de licitação, percebe-se que foi 
devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a respectiva autorização, a 
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indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, em consonância com o 
disposto no artigo 38, caput, da Lei n2  8.666, de 1993. 

4. É o breve relatório, onde passo a opinar. 

II- ANÁLISE JURÍDICA 

Inicialmente, considera-se oportuno ressaltar que a presente manifestação 
toma por base os elementos constantes nos autos do processo administrativo em epígrafe, 
sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar a conveniência e à 
oportunidade da prática dos atos administrativos. 

Em regra, as contratações promovidas pela Administração Pública são sempre 
precedidas de licitação, assegurada a igualdade de competição entre os concorrentes e o 
devido processo legal, esse caracterizado pelo contraditório e pela ampla defesa. Todo o 
procedimento licitatório é regulamentado pela Lei n2  8.666, de 1993, ressalvados os demais 
casos previstos na legislação extravagante. 

Ocorre, porém, que o Estatuto das Licitações estabeleceu duas formas de 
contratação direta, sem licitação, para efeito de contratação com terceiros, quais sejam: a 
Dispensa de Licitação e a Inexigibilidade de Licitação, nos casos em que a própria lei 
especifica, principalmente quando não se viabiliza a competitividade. 

No caso presente, a Administração pretende a contratação de empresa para a 
realização de serviços de gerenciamento do ponto eletrônico. 

Diante disso, pode-se a Administração almeja realizar contratação direta, 
baseada na caracterização de inexigibilidade de licitação, em virtude de inviabilidade de 
competição, eis que a empresa que se busca contratar presta serviço em caráter de 
exclusividade1 conforme se depreende da declaração à fl. 09 e manifestação do 
Coordenador de Tecnologia da Informação desta DPE à fl. 91.  

Com efeito, muito embora em tais situações o administrador esteja 
dispensado de cumprir àquelas etapas exigidas, em regra, no procedimento licitatório 
(convocação por edital, prazo para entrega de propostas, prazo de julgamento, de recursos, 
etc.), não estará desobrigado do cumprimento de certas formalidades e procedimentos 
destinados a assegurar a observância dos princípios básicos das contratações, impostos à 
administração pública, quais sejam o da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, e da probidade administrativa, consagrados no art. 32  da citada 

Lei n2  8.666/1993. 
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Preceitua Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. São Paulo: Dialética, 2012, p. 328/329) que: 

"É usual se afirmar que a 'supremacia do interesse público' fundamenta 
a exigência, como regra geral, de licitação prévia para contratações da 
Administração Pública - o que significa, em outras palavras, que a 
licitação é um pressuposto do desempenho satisfatório pelo Estado das 
funções administrativas a ele atribuídas. No entanto, existem hipóteses 
em que a licitação formal seria impossível ou frustraria a realização 
adequada das funções estatais. O procedimento licitatório normal 
conduziria ao sacrifício dos fins buscados pelo Estado e não 
asseguraria a contratação mais vantajosa. Por isso, autoriza-se a 
Administração a adotar um outro procedimento, em que formalidades 
são suprimidas ou substituídas por outras. Essa flexibilidade não 
significa discricionariedade na escolha das hipóteses de contratação 
direta. O próprio legislador determinou as hipóteses em que se aplicam 
os procedimentos licitató rios simplificados. Por igual, definiu os casos 
de não incidência do regime formal de licitação. A contratação direta 
não significa que são inaplicáveis os princípios básicos que orientam a 
atuação administrativa. Nem se caracteriza uma livre atuação 
administrativa. O administrador está obrigado a seguir um 
procedimento administrativo determinado, destinado a assegurar 
(ainda nesses casos) a prevalência dos princípios jurídicos 
fundamentais. Permanece o dever de realizar a melhor contratação 
possível, dando tratamento igualitário a todos os possíveis 
contratantes. Portanto, a contratação direta não significa eliminação 
de dois postulados consagrados a propósito da licitação. O primeiro é a 
existência de um procedimento administrativo. O segundo é a 
vincula ção estatal à realização de suas funções." 

Das informações colacionadas aos autos, depreende-se que a realização do 

serviço de gerenciamento do ponto eletrônico especificado nos autos é de natureza 
exclusiva na comercialização do mesmo, caracterizando a hipótese de inviabilidade 
de competição, descrita no art. 25. caput. da Lei n2  8.666/1993  com as alterações 
posteriores, que autoriza o contratação direta por inexigibilidade de licitação, estatuindo no 
seu Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, (...), 
conforme Atestado de exclusividade da empresa Secullum Softwares. fl. 09, 

Delineando as hipóteses de exclusividade que resultam na impossibilidade 
de se promover torneio competitivo, Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo 
Brasileiro. São Paulo: MALHEIROS, 1999. p. 106) anota: 
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"(..) a licitação é inexigível em razão da impossibilidade jurídica de se 
instaurar competição entre eventuais interessados, pois não se pode 
pretender melhor proposta quando apenas um é proprietário do bem 
desejado pelo Poder Público, ou reconhecidamente capaz de atender às 
exigências da Administração no que concerne à realização do objeto do 
contrato. 

Há que se distinguir, todavia, a exclusividade industrial da 
exclusividade comercial. Aquela é a do produtor privativo no país; esta 
é a dos vendedores e representantes na praça. Quando se trata de 
produtor não há dúvida possível: se só ele produz um determinado 
material, equipamento ou gênero, só dele a Administração pode 
adquirir tais coisas; quando se trata de vendedor ou representante 
comercial já ocorre à possibilidade de existirem vários no país, e, no 
caso, considera-se a exclusividade na praça de comércio, que abranja a 
localidade da licitação. O conceito de exclusividade comercial está, pois, 
relacionado com a área privativa do vendedor ou do representante do 
produtor. 
Para a Administração a exclusividade do produtor é absoluta e afasta 
sumariamente a licitação em qualquer de suas modalidades, mas a do 
vendedor e a do representante comercial é na praça, tratando-se de 
convite; no registro cadastral, no caso de tomada de preços; no país, na 
hipótese de concorrência. Considera-se, portanto, vendedor ou 
representante comercial exclusivo, para efeito de convite, o que é único 
na localidade; para tomada de preços, o que é único no registro 
cadastral; para concorrência, o que é único no país." 

14. Sobre as hipóteses de inviabilidade de competição, o já referenciado Marçal 
Justen Filho (Op. cit. p. 328/329) afirma ser inviável a competição quando não houver 
alternativas diversas para serem cotejadas entre si, ou seja, quando existir uma única 
solução e um único particular em condições de executar a prestação, concluindo: 

"Como visto, a inviabilidade de competição é consequência derivada de 
características existentes na realidade extra normativa, que tornam a 
licitação inútil ou contraproducente. É necessário destacar, no entanto, 
a inter-relação entre essa realidade extra normativa e o interesse 
público a ser atendido. 
De modo geral, poderia dizer-se que a inviabilidade de competição 
apenas ocorre em casos em que o interesse público apresenta 
peculiaridades e anomalias. Quando o interesse público puder ser 
satisfeito por uma prestação padrão, desvestida de alguma 
peculiaridade, a competição será possível e haverá licitação. Deve-se 
destacar, portanto, que a inviabilidade de competição ocorre em casos 
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em que a necessidade estatal apresenta peculiaridades que escapam 
aos padrões de normalidade. A disputa entre particulares por contratos 
administrativos retrata as peculiaridades do mercado, apto a atender 
satisfatoriamente as necessidades usuais, costumeiras, padronizadas. 
Assim, como regra, e impensável inexigibilidade para aquisição de 
folhas de papel para fotocopiadora. Trata-se de produto disponível no 
mercado, que não possui maior especialidade. A questão muda de 
figura quando a Administração Pública necessita prestações que 
escapam da normalidade. Nesses casos é que surgirá a inviabilidade de 
competição." 

Mais adiante, sobre a existência de representante exclusivo, que conduz à 
inviabilidade de competição, anota o citado doutrinador (Op. cit. p. 328/329): 

"No caso do representante exclusivo, a Administração se depara com 
estrutura organizacional privada, em que um certo fornecedor atribui 
a um certo agente econômico o direito privativo de intermediar 
negócios em certa região. No Brasil, existem diversos diplomas que 
regulam cláusulas de exclusividade. Podem lembrar-se os casos das Leis 
n° 4.886/65 (representação comercial), n° 6.729/79 (concessão de 
veículos automotores) e n2  8.955/94 (franquia empresarial). Isso 
significa admitir, desde logo, que a questão não envolve apenas 
representante comercial exclusivo, mas qualquer espécie de agente 
econômico titular de cláusula de exclusividade." 

No presente caso, percebe-se que o interesse público, consubstanciado no 
fornecimento de serviço de gerenciamento do ponto eletrônico, somente pode ser 
regularmente satisfeito pela empresa a ser contratada. representada nesta cidade 
com exclusividade para determino fim  o que afasta a obrigatoriedade de licitar, pela 
impossibilidade fática (único representante em Teresina) de competição entre particulares, 
restando autorizada a contratação direta, visto que devidamente demonstrada nos 
autos à razão da escolha do prestador do serviço, na forma exigida no art. 26. 
parágrafo único. Il. da Lei 8.666/1993.  

Ademais, transcreve-se com grifos o que preceitua Benedito de Tolosa Filho 
no livro Contratando sem licitação: comentários teóricos e práticos. Rio de Janeiro: Forense, 
1998: 

"O 	afastamento do procedimento licitató rio para realizar a 
contratação não enseja a dispensa, como vimos, de alguns passos que 
caracterizam a licitação e, dentre eles, a exigência de determinados 
documentos se torna imprescindível, quer quanto à habilitação 
jurídica, quer quanto à qualificação técnica, bem como quanto à 
qualificação financeira e à regularidade fiscar(com  grifos) 
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Ou seja, a contratada deverá possuir os requisitos mínimos exigidos em lei, 
tal como se fosse concorrente em uma licitação, sob pena de privilegiar pessoas físicas ou 
jurídicas sem a devida competência para a execução do objeto contratado, ou até mesmo 
entregá-la sem que examinadas as garantias básicas de adimplemento contratual, a qual 
pode gerar insegurança jurídica e prejuízos irreversíveis ao erário e à sociedade. 

Sendo assim, previamente à contratação, há a necessidade de certificação 
que a empresa a ser contratada satisfaz os requisitos necessários para a contratação, 
exigindo as Certidões Negativas de débitos e demais documentações que se mostrarem 
pertinentes. Nesse contexto, as certidões negativas da empresa foram anexadas ao processo 

• 	administrativo, demonstrando o cumprimento deste requisito. 

2.1. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO EM CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE 

Sabemos que no universo da contratação pública, são três as formas de 
selecionar um terceiro (particular) apto a solucionar as necessidades da Administração, a 
depender daquilo que se pretende contratar, quais sejam: a) licitação; b) dispensa; c) 
inexigibilidade. 

Acerca da inexigibilidade e a obrigatoriedade de se justificar o preço do 
contratado no processo, se observa no art. 25 da Lei n° 8.666/93, que o "caput" pressupõe 
inviabilidade de competição. Já os incisos apenas exemplificam algumas dessas situações 
em que a competição é inviável, ou seja, as hipóteses constantes nos incisos do art. 25 não 
são taxativas. 

22. A Advocacia Geral da União, por meio da Orientação Normativa n2  17, de 1° 

de abril de 2009, se pronunciou que: 

razoabilidade do valor das contratações decorrentes de 
inexigibilidade de licitação poderá ser aferida por meio da comparação 
da proposta apresentada com os preços praticados pela futura 
contratada junto a outros entes públicos e/ou privados, ou outros 
meios igualmente idôneos". 

23. O TCU, TC-014.003/2001-2, compartilha do mesmo entendimento, nos 
seguintes termos: 

"(..) 
48. Sobre esse tema, o jurista Marçal Justen Filho (Comentário à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, 92  ed., 2002, p. 290-291) 
evidencia, de forma objetiva, a existência de vários métodos exeqüíveis 
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para se evidenciar a razoabilidade dos preços. Por exemplo, um dos 
parâmetros poderia ser os preços praticados pelos particulares ou por 
outros órgãos governamentais, conforme sinaliza, inclusive, o inciso IV 
do art. 43 da Lei n° 8.666/1993. Ensina o autor que, na ausência de 
outros parâmetros, 'o contrato com a Administração Pública deverá ser 
praticado em condições econômicas similares com as adotadas pelo 
particular para o restante de sua atividade profissional (..).' 

24. Após essas considerações podemos concluir que quando o assunto é 
inexigibilidade de licitação, a compatibilidade do preço contratado deve ser comprovada no 
processo através de contratos firmados anteriormente com a Administração ou por meio de 
contratos firmados com outros particulares. 

56. É necessário entender que a justificativa de preço na inexigibilidade visa 
impedir que o contratado eleve o seu preço pelo simples fato de estar contratando com a 
Administração. 

No caso em comento, foram colacionados aos autos cópias de notas fiscais de 
aquisicão da licença por outros órgãos junto à mesma empresa. justificando o preço da 
contratacão e atestando que o valor cobrado corresponde ao preço de mercado.  

Com isso, resta instruído o citado processo de inexigibilidade de licitação 
para fornecimento dos serviços de gerenciamento de ponto eletrônico, respeitando os 
parâmetros legais exigidos para tal procedimento. 

2.2 DA MINUTA DO CONTRATO 

Verifica-se que a minuta seguiu todas as cautelas e formalidades 
recomendadas pela Lei Federal n.2  8.666/93, possuindo, entre outras exigências, o número 
de ordem em série anual, a indicação do nome da Defensoria Pública como órgão 
interessado, o regime de execução e a definição precisa e adequada do objeto. 

III - CONCLUSÃO 

Posto isso, no exercício das competências desta Assessoria, em consonância 
com este parecer jurídico, amparado na faculdade contida no art. 25, caput, II, da Lei n2  

8.666/1993, OPINO pela contratação direta da empresa BTEC TECNOLOGIA (F M 
PAIXÃO PINTO - ME), inscrita no CNPUMF sob o n° 26.302.106/0001-33, com vistas 
para fornecimento de serviço de gerenciamento do ponto eletrônico desta 
Defensoria Pública do Estado do Piauí, pelo valor total de R$ 1.739,00 (um mil, 
setecentos e trinta e nove reais). 
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Ademais, quanto à minuta do contrato manifesto-me pela APROVAM) 
desta, tendo em vista ter seguido todas as cautelas recomendadas pela Lei Federal n.2  

8.666/93. 

Por outro lado, cabe ressaltar que nos termos do art. 26 da Lei n2  8.666, de 
1993, as situações de inexigibilidade, necessariamente justificadas, deverão ser 
comunicadas, dentro de três dias, à autoridade superior para ratificação e publicação na 
Imprensa Oficial, no prazo de cinco dias, como condição para eficácia dos atos. Esta 
providência deve ser tomada após o parecer jurídico e antes da assinatura do termo 
contratual, devendo o termo de Ratificação constante à fl. 85 ser desconsiderado, 
realizando novo Termo de Ratificação com a respectiva publicação no Diário Oficial, 
que irá revogar a publicação de 11. 87 deste processo administrativo.  

Por fim, por se tratar de novo contrato, recomenda-se que seja expedida 
portaria especifica nomeando o seu fiscal titular e substituto. 

É o parecer, ora submetido à douta apreciação superior. 

Teresina, 16 de julho de 2019. 

RICARDO MOURA MARINHO 
Defensor Público e Assessor Jurídico do Defensor Público Geral - DPE/PI 
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Número Anexos 

  

N2  de Fls 

/0 /  

OLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO 

tt 
DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO PIAU 

Despacho 

Acolho o parecer da Assessoria Jurídica de 
Gabinete n°122/2019 às fl.92/100 do processo 
administrativo n° 01512/2019, na íntegra. 

À Coordenação de Licitação e Contratos 

para conhecimento e providências. 

Teresina-PI, 23 de Julho de 2019. 

Car a 1ascar ento F ; Belchior cr-  
Defensora Pública Geral em exercício 

Rua Jaices n°  1435— Bairro: Ilhotas CEP: 64.014-060 — Teresina — PI 
defensoriapublica@defensoria.pi.def.br  1 www.defensoria.pi.detbr (86) 3233-3177 
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