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Parecer nº 131/2020 

Processo nº 00942/2020 

Assunto: Contratação de empresa prestadora de serviço de 

engenharia de instalação de divisória e forro, com fornecimento de 

material para adequações/reforma da nova sede da Defensoria 

Pública na cidade de Picos-PI. 

 
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. 
LICITAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. 
PANDEMIA COVID-19. MEDIDA 
PROVISÓRIA  Nº961/2020 1.SERVIÇO DE 
ENGENHARIA. INSTALAÇÃO DE 
DIVISÓRIA E FORRO COM MATERIAL. 
DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE 
PICOS.  2. Processo instruído justificativa, 
técnica da Comissão de Licitação e 
Contrato da DPE/PI e minuta do contrato. 
Observância das normas contidas na 
8.666/1993. Aprovado com ressalva. 
 

I - RELATÓRIO 

 

1. Vêm ao exame desta assessoria jurídica de gabinete do 

Defensor Público Geral da DPE/PI os autos do Processo Administrativo nº 

00947/2020, pelo qual a Defensoria pretende licitação contratar empresa 

prestadora de serviço de engenharia de instalação de divisória e forro, 

com fornecimento de material para adequações/reforma da nova sede da 

Defensoria Pública na cidade de Picos-PI. 

 

2. O presente processo administrativo consta os seguintes 

documentos: 
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 Memorando nº 232/2020, da Diretoria 

Administrativa, que solicita a contratação, com a 

respectiva justificativa (fls. 01/09); 

 Termo de Referência, que delimita os parâmetros 

do objeto a ser contratado por esta Defensoria Pública 

do Estado do Piauí, com a planta do imóvel (fls. 10/18); 

 Pesquisa de mercado, a fim de demonstrar que o 

preço registrado é compatível com o mercado e respeita 

o princípio da vantajosidade (fls. 20/25, 30, 35/37); 

 Autorização da autoridade competente para 

abertura do procedimento licitatório, bem como 

aprovação do Termo de Referência (fl. 27); 

 Termo de não fracionamento da despesa (fls. 

31/32) 

 Portaria GDPG nº 250/2020, que nomeia a 

Comissão Permanente de Licitação desta DPE/PI e sua 

publicação no DOE/PI (fl. 39/40); 

 Memorando nº 242/2020 da Coordenação de 

Orçamento e Finanças informando que há 

disponibilidade orçamentária para a contratação em 

questão, no valor de R$ 72.750,00 (setenta e dois mil, 

setecentos e cinquenta reais), com classificação da 

despesa: Natureza – 339039 – Fonte de Recurso 100 - 

Projeto – 2855 (fl. 47/48); 
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 Documentos da empresa FRANCIVALDO 

EUFRAZINO MENDES - ME, CNPJ nº 19.178.752/0001-

75, documentação pessoal do seu representante, dados 

bancários e certidões negativas que atestam a 

regularidade fiscal e trabalhista da contratada (fls. 

49/63);  

 Justificativa técnica de dispensa nº010/2020 da 

Comissão de Licitação e Contratos/DPE-PI (fls. 64/69); 

 Minuta do instrumento contratual (fls. 70/80). 

 

03. Quanto à formalização do processo de licitação, percebe-se 

que foi autuado, protocolado e numerado, em consonância com o disposto 

no artigo 38, caput, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

04. É o relatório, onde passo a opinar. 

 
II- DO FUNDAMENTO 

 
05. Inicialmente, cumpre salientar que nos moldes do art. 38, 

inc. VI da Lei nº 8.666/93 o processo administrativo de contratação 

pública deve ser instruído, entre outros documentos, com “pareceres 

técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou 

inexigibilidade”.  

 

DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIRETA POR 
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
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6. A Constituição Federal, ao tempo em que estabelece o 

princípio licitatório, prevê também a possibilidade de o legislador 

estabelecer exceções ao dever geral de licitar:  

Art. 37, 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 econômica indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações.  

7. Tais exceções encontram-se especialmente dispostas pela Lei 

nº 8.666/93, que traz normas gerais de licitação e contratos para a 

Administração Pública em todos os seus âmbitos:  

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.  

8. Dentre as possibilidades de contratação direta, previstas pela 

Lei nº 8.666/93, têm-se as hipóteses de inexigibilidade (art. 25), as 

situações de licitação dispensada (art. 17) e de licitação dispensável (art. 

24). Esta última exceção legal ao dever geral de licitar refere-se 

especificamente ao caso em análise.  

9. A contratação direta por dispensa de licitação deve 

fundamentar-se em um dos incisos do art. 24 da Lei nº 8.666/93. Nestas 

hipóteses, o legislador faculta ao administrador a realização da licitação, 

pois, apesar de haver viabilidade de competição, a competência fica 

inserida no campo da discricionariedade administrativa. Precisamente por 
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constituírem exceção ao dever geral de licitar, a interpretação dos 

dispositivos legais deve ser feita em sentido estrito.  

10. As hipóteses de licitação dispensável podem ser divididas em 

quatro categorias: em razão de situações excepcionais; em razão do 

objeto; em razão da pessoa; em razão do pequeno valor (DI PIETRO, 

Direito Administrativo, 2018, p. 484). 

11. Conforme justificativa acostada aos autos (fls. 02/09), a 

contratação direta está substanciada na edição da Medida Provisória nº 

961/2020, que, por sua vez, encontra seu fundamento na situação de 

calamidade pública desde a decretação da PANDEMIA COVID-19.  

12. Na Lei Geral de Licitações e Contratos, temos no inciso IV do 

art. 24 da Lei nº 8.666/93, abaixo transcrito, a previsão dessa hipótese. 

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 prejuízo 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;  

13. Na hipótese, o legislador admite a dispensa de licitação em 

razão de situações emergenciais, pois o tempo necessário à licitação é 

incompatível com a urgência da contratação e com o atendimento do 

interesse público.  

14. Em que pese a caracterização de situação emergencial 

quando da decretação do estado de calamidade pública em virtude da 
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Pandemia Covis-19, foi editada uma a MP 961, publicada no DOU em 07 

de maio de 2020, alterando, enquanto durar o estado de calamidade 

pública, os limites para contratação direta por dispensa de licitação em 

razão do valor para obras e serviços de engenharia. 

15. Assim, a partir da entrada em vigor da MP nº 961, ou seja, 

07 de maio de 2020, e enquanto durar o “estado de calamidade 

pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março 

de 2020”, tais dispositivos passam a ter, em termos práticos, a seguinte 

redação (art. 1º, inciso I, alíneas “a”, da MP 961/2020), com grifos: 

Art. 24. É dispensável a licitação: I - para obras e serviços de 

engenharia até R$ 100.000,00 (cem mil reais), desde que não 

se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou, ainda, 

para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que 

possam ser realizadas conjunta e concomitantemente. 

15. Ressalta-se que o aumento do limite para a contratação 

direta que decorre da redação de seus dispositivos e é enfatizado no artigo 

2º da MP é bastante distinto do que se observa no artigo 4º da Lei n. 

13.979/2020, uma vez que a medida provisória não preserva a finalidade 

das medidas excepcionais estritamente relacionadas à também 

excepcionalidade da pandemia, como se observa no art. 4º da Lei n. 

13.979/2020. Vejamos, com grifos nossos: 

Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, 

serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus de que 

trata esta Lei. 

§ 1º  A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é 

temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de 
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saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus. 

16. Não obstante a simplificação para essas contratações, o 

administrador não poderá deixar de se atentar para a aplicação dos 

princípios gerais da licitação, dos princípios específicos da dispensa e 

deverá atender às formalidades adequadas, impostas pela lei (art. 26 da 

Lei 8.666/1993), buscando sempre a contratação em condições mais 

favoráveis para a Administração.  

17. Neste sentido, 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 sejam examinadas as garantias básicas de 

adimplemento contratual, o que pode gerar insegurança jurídica e 

prejuízos irreversíveis ao erário e à sociedade como um todo. 

18. Sendo assim, previamente à contratação, a empresa a ser 

contratada deve satisfazer os requisitos necessários para sua contratação, 

incluindo as Certidões Negativas de débitos e demais documentações que 

se mostrarem pertinentes, no qual a empresa que se busca contratar 

apresentou todas as certidões negativas, onde estão devidamente 

anexadas ao processo administrativo e até a presente data, estão 

dentro da vigência.  

19. Ademais, acerca do preenchimento dos requisitos formais e 

documentação exigida para a regularidade do presente procedimento de 

dispensa, constata-se, nos autos, o seguinte: 
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a) declaração sobre a necessidade da aquisição e instalação do 

bem, destinando-se ao fim precípuo da Administração, fls. 02/09; 

b) 04 (quatro) propostas de preços do bem a ser adquirido, fls. 

20/25, 30 e 35/37; 

c) os motivos da escolha do fornecedor e da aceitação do valor 

proposto encontram-se indicados no processo, fls. 64/69. Merece destaque 

esse quesito: a empresa que se pretende contratar, embora não tenha 

apresentado o menor preço, foi a vencedora do certame em virtude de a 

primeira colocada não possuir a regularidade fiscal necessária conforme 

preleciona a Lei n. 8.666/1993; 

d) declaração do setor financeiro sobre a existência de crédito 

orçamentário suficiente para atender a despesa global do contrato, fls. 

47/48; 

e) as certidões que atestam a regularidade fiscal e trabalhista da 

empresa, fls. 49/57. 

f) Documentos da empresa e documentos pessoais do 

representante da empresa, fls. 58/63. 

 

DA VEDAÇÃO AO FRACIONAMENTO DE DESPESA 

20. Destaca-se, nesse tópico, a obrigatoriedade da administração 

sempre informar se existe fracionamento do mesmo objeto e natureza da 

despesa, para assim poder orientar adequadamente quanto à possibilidade 

ou não de dispensa de licitação. 
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21. O fracionamento, à luz da Lei de Licitações, 

caracteriza-se quando se divide a despesa para utilizar modalidade 

de licitação inferior à recomendada pela legislação para o total da 

despesa ou para efetuar contratação direta. 

22. A Lei nº 8.666/1993 veda no art. 23, § 5º, o fracionamento 

de despesa, quando aduz que “é vedado fracionamento de despesas para 

adoção de dispensa de licitação ou modalidade de licitação menos rigorosa 

que a determinada para a totalidade do valor do objeto a ser licitado”. 

23. O Tribunal de Contas da União consignou no Acórdão nº 

1084/2007, que é necessária à realização de “planejamento prévio dos 

gastos anuais, de modo a evitar o fracionamento de despesas de 

mesma natureza, observando que o valor limite para as modalidades 

licitatórias é cumulativo ao longo do exercício financeiro, a fim de não 

extrapolar os limites estabelecidos nos artigos 23, §2º, e 24, inciso II, da 

Lei nº 8.666/1993”. 

24. Neste ponto, são inúmeras as decisões do mesmo Tribunal 

de Contas da União sustentando que a aquisição de materiais de mesma 

natureza deve ser realizada de uma só vez e no mesmo procedimento 

licitatório, veja-se: 

“Planeje adequadamente as compras e as contratações de serviços 
durante o exercício financeiro, de modo a evitar a prática de 
fracionamento de despesa, observando os limites para a aplicação 
das modalidades de licitação previstos no art. 23 da Lei nº 
8.666/1993 (Acórdão 589/2010, Primeira Câmara). 
Realize o planejamento de compras a fim de que possam ser 
feitas aquisições de produtos de mesma natureza de uma só 
vez, pela modalidade de licitação compatível com a estimativa da 
totalidade do valor a ser adquirido, abstendo-se de utilizar, nesses 
casos, o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 para justificar a 
dispensa de licitação, por se caracterizar fracionamento de despesa 
(Acórdão 367/2010, Segunda Câmara) – original sem grifo.” 
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25. Com isso, como consta nos autos a manifestação da 

Diretoria Administrativa informando que não houve fracionamento 

de despesa (fls. 31/32), tendo em vista que não houve nenhuma 

contratação anterior referente a serviço de engenharia de instalação de 

divisória e forro, com fornecimento de material para adequações/reforma, 

bem como que a pesquisa de mercado apresentou valor que não 

ultrapassa o limite legal, inexistindo fracionamento de despesa no caso em 

tela. 

DA MINUTA DO CONTRATO 

 

26. Ante a análise jurídica da minuta contratual às fls. 70/80, 

cumpre consignar que a mesma seguiu todas as cautelas e formalidades 

recomendadas pela Lei Federal n.º 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, contudo faz-se necessário a 

ressalva no tocante ao nome da empresa que se encontra grafado no bojo 

da referida minuta contratual como empresa FRANCIVALDO EURFRAZIO 

MENDES – ME, quando o nome correto, consoante os atos constitutivos, 

certidões e demais documentos e  FRANCIVALDO EUFRAZINO MENDES 

– ME. 

 

II- DA CONCLUSÃO 
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27.  Após ser observado o regular procedimento da dispensa de 

licitação, OPINO pela contratação direta da empresa FRANCIVALDO 

EUFRAZINO MENDES - ME, CNPJ nº 19.178.752/0001-75, cujo objeto do 

contrato é  a prestação de serviço de engenharia de instalação de divisória 

e forro, com fornecimento de material para adequações/reforma da nova 

sede da Defensoria Pública Regional na cidade de Picos-PI. 

 

28. Quanto à minuta do contrato manifesto-me pela 

APROVAÇÃO desta, tendo em vista que seguiu todas as cautelas 

recomendadas pela Lei Federal n.º 8.666/93, com ressalva na escrita 

equivocada no nome da empresa contratada, consoante o disposto no 

item 26. 

 

É o parecer, ora submetido à douta apreciação superior. 

 

   Teresina(PI), 28 de Julho de 2020. 

 

 

 
Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes 

Defensora Pública e Assessora Jurídica  
Matricula nº 2085089 
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DECISÃO  

 

 

Trata-se de Parecer Jurídico nº 131/2020 exarado no presente feito pela 

Assessoria Jurídica desta Defensoria Pública sobre contratação e minuta de contrato de 

empresa prestadora de serviço de engenharia de instalação de divisória e forro, com 

fornecimento de material, para adequações/reforma da nova sede da Defensoria Pública 

na cidade de Picos-PI, no valor estimado em R$ 72.750,00 (setenta e dois mil setecentos 

e cinquenta reais), que será paga no prazo de lei, de acordo com as quantidades 

efetivamente entregues. 

Cabe observar que se encontra em vigora a Medida Provisória nº 961/2020, 

publicada no DOU em 07 de maio de 2020, que alterou o limite de dispensa de licitação 

para obras e serviços de engenharia para até R$ 100.000,00 (cem mil reais), nestes 

termos: 

Art. 1º Ficam autorizados à administração pública 

de todos os entes federativos, de todos os Poderes e órgãos 

constitucionalmente autônomos: 

I - a dispensa de licitação de que tratam os incisos I 

e II do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

até o limite de: 

a) para obras e serviços de engenharia até R$ 

100.000,00 (cem mil reais), desde que não se refiram a parcelas 

de uma mesma obra ou serviço, ou, ainda, para obras e serviços 

da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas 

conjunta e concomitantemente;  

 

Da exposição de motivos da MP observamos a seguinte justificativa para a 

ampliação desse valor: 

“(...)5. A proposição, não obstante temporária, cria 

um ambiente para atender as políticas de governo nesse cenário 

atual, de forma célere e eficiente. Para além disso, destaca-se 

que a proposta tem missão de acomodar situações jurídicas em 

matéria licitatória já consolidadas, bem como permitir que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666compilado.htm
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outra modalidade de licitação mais ágil e moderna possa ser 

replicada para todas as unidades da federação de modo amplo, 

oportunizando melhores entregas para o estado brasileiro, em 

momento de grande anseio por respostas. 

 6. O art. 1º da proposta traz as seguintes 

autorizações: (i) altera os limites da dispensa de que tratam os 

incisos I e II do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993: a) para obras e serviços de engenharia em até R$ 

100.000,00 (cem mil reais); e b) para outros serviços e compras 

no valor de em até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Essa 

proposição visa mitigar custos processuais e propiciando 

agilidade na contratação e nos pagamentos, em vista da cediça 

escassez de recursos de pessoal, em face do estado de 

calamidade. (grifo nosso) 

Dessa forma, essa é a regra geral em vigor atualmente no país, devendo ser 

aplicada ao presente feito, mesmo não sendo caso de contratação diretamente ligada à 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus,  

como na hipótese prevista art. 4º da Lei n. 13.979/2020, como bem ressaltou o Parecer 

Jurídico ora em análise. 

Feitas essas observações e diante dos demais fundamentos jurídicos 

apresentados no opinativo, acolho integralmente o Parecer Jurídico nº 131/2020, que 

opinou pela contratação direta da empresa FRANCIVALDO EUFRAZINO MENDES - 

ME, CNPJ nº 19.178.752/0001-75, cujo objeto do contrato é a prestação de serviço de 

engenharia de instalação de divisória e forro, com fornecimento de material para 

adequações/reforma da nova sede da Defensoria Pública Regional na cidade de Picos-

PI, bem como aprovou a minuta do contrato, tendo em vista que seguiu todas as cautelas 

recomendadas pela Lei Federal n.º 8.666/93, com ressalva na escrita equivocada no 

nome da empresa contratada, consoante o disposto no item 26 do opinativo. 

Dê-se ciência à Coordenação de Licitações e Contratos desta Instituição. 

Teresina-PI, 29 de julho de 2020. 

 

 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público-Geral do Estado do Piauí 
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