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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
PARECER Nº 209/2021/AJDP/CGAB/DPG/DPE-PI/CGAB/DPG/DPE-PI/DPG/DPE-PI
PROCESSO Nº 00303.003389/2021-73
INTERESSADO: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Contratação para aquisição de cabos e terminais de compressão por dispensa de
licitação.

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DIRETA.
DISPENSA DE LICITAÇÃO. AQUISIÇÃO DE BENS.
SITUAÇÃO EMERGENCIAL. 1. Contratação direta
por dispensa de licitação, em razão do caráter
emergencial 2. Contratação para aquisição de
cabos e terminais de compressão, em virtude de
furto realizado no Prédio da Defensoria Pública do
Estado do Piauí. 3. Previsão legal. Regularidade da
contratação direta - fundamentada no inciso IV do
art. 24 da Lei nº 8.666/93. 4. Minuta de contrato
que preenche os requisitos e cautelas
recomendados pela Lei Federal nº 8.666/93.
Juntada de documentos indispensáveis à
contratação. Aprovado sem ressalvas.

  

Exmo. Sr. Defensor Público Geral,

 

I. RELATÓRIO

1. Os autos foram encaminhados para parecer, na forma do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93,
objetivando a análise da legalidade de procedimento de dispensa de licitação e da minuta do contrato
correspondente, o qual tem por objeto a aquisição de cabos e terminais de compressão, em virtude de furto
realizado no Prédio da Defensoria Pública do Estado do Piauí, situação emergencial que subsume inciso IV
do art. 24 da Lei nº 8.666/93.

2.     Observa-se que o presente parecer deverá, portanto, ater-se a estas duas situações: manifestação sobre a
legalidade da contratação direta por dispensa de licitação e aprovação da minuta contratual juntada aos autos.

3. Constam dentre outros, os seguintes documentos, que importam a presente análise:

a) Justificativa da Diretoria Administrativa acerca contratação (Doc. SEI nº 3130368);

b) Termo de referência (Doc. SEI nº 3130385);

c) Pesquisa de mercado (Doc. SEI nº 3154540);

d) Autorização da autoridade competente para a contratação (Doc. SEI nº 3130878);

e) Portaria de designação da CPL e sua publicação (Doc. SEI nº 3132248);
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f) Despacho da Coordenação de Orçamento e Finanças, informando que há disponibilidade orçamentária
para a contratação (Doc. SEI nº 3154825);

g) Despacho do ordenador de despesas com confirmação da dotação e opção pelo regime da Lei nº 8.666/93
(Doc. SEI nº 3154940);

h) Certidões de regularidade fiscal/tributária e trabalhista, contrato social e documentos da representante da
empresa (Doc. SEI nº 3155431);

i) Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação (Doc. SEI nº 3155422);

j) Boletim de Ocorrências e Fotos (Doc. SEI nº 3130480);

k) Relatório emitido pelo fiscal de contrato constatando a ocorrência (Doc. SEI nº 3130508);

l) Minuta do contrato (Doc. SEI nº 3155444).

4. É o breve relatório. Passa-se à análise.

II. FUNDAMENTAÇÃO

DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

5. 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.    

6. 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.

7. 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.

8. 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 constituírem exceção ao dever geral de licitar, a interpretação dos dispositivos legais deve
ser feita em sentido estrito.

9. 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).

10. Cumpre observar que há exigência de manter a habilitação da contratada, a qual deve manter tais
condições durante todo o ajuste, e a compatibilidade do preço praticado pela contratada com aquele ofertado
no mercado, para afastar superfaturamento (MEDAUAR, Direito Administrativo Moderno, 2018, p. 195).
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11. In casu, a contratação direta observa o regime da Lei nº 8.666/93 e foi fundamentada no inciso IV do art.
24 da Lei nº 8.666/93, abaixo transcrito (Termo de Justificativa acostado aos autos - Doc. SEI nº 3140235):

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;

12. 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.

13. Ressalta-se que nestes casos a contratação deve limitar-se aos bens e serviços necessários ao atendimento
da situação emergencial ou calamitosa.

14. Tratando-se de licitação dispensável baseada em situação excepcional de emergência ou calamidade, a
Lei nº 8.666/93 estabelece a necessidade de formalização de procedimento próprio, no qual devem ser
observados os seguintes requisitos:

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 oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.   

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;

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. 

15. No presente caso, a emergência encontra-se evidenciada diante da necessidade premente de aquisição de
cabos e terminais de compressão, em razão de furto realizado no prédio da DPE/PI, situado na Avenida João
XXIII, em Teresina-PI, o qual se encontra desde então sem o fornecimento de energia elétrica, fato este que
prejudica a atuação institucional da Defensoria Pública do Estado do Piauí.

16. A caracterização da situação emergencial encontra-se devidamente delineada através dos seguintes
documentos encontrados nos autos: Boletim de Ocorrência (Doc. SEI nº 3130480) e relatório emitido pelo
fiscal de contrato, constatando a ocorrência do delito e sua dimensão (Doc. SEI nº 3130508), além da
justificativa apresentada (Doc. SEI nº 3130368) e termo de justificativa formulado (Doc. SEI nº 3155422).

17. Com base na minuta submetida à apreciação, verifica-se que o contrato terá vigência de 180 (cento e
oitenta) dias, a partir da data da sua assinatura, e que há pertinência entre a situação de emergência
caracterizada e o objeto do futuro contrato.

18. A razão da escolha do fornecedor (inciso II) e a justificativa do preço (inciso III) estão devidamente
fundamentadas à luz dos seguintes documentos encontrados nos autos: Orçamento (Doc. SEI nº 3154540),
Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação emitido pela CPL (Doc. SEI nº 3155422), Certidões de
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regularidade do fornecedor escolhido (Doc. SEI nº 3155431). O fornecedor escolhido apresentou o menor
preço para o objeto contratado, dentro da pesquisa de mercado realizada, encontrando-se ainda devidamente
habilitado para ser contratado pela Administração Pública.

19. Verifica-se ainda nos autos a existência de autorização da autoridade competente para a contratação em
apreço (Doc. SEI nº 3130878), bem como despacho da Coordenação de Orçamento e Finanças, informando
que há disponibilidade orçamentária para a contratação (Doc. SEI nº 3132655), adequação orçamentária
confirmada pelo ordenador de despesas (Doc. SEI nº 3154940).

DA ANALISE DA MINUTA CONTRATUAL

20. Analisando-se a minuta contratual juntada dos presentes autos (Doc. SEI nº 3155444), verifica-se que
observa os requisitos e cautelas recomendados pela Lei nº 8.666/93, especialmente as cláusulas necessárias
(art. 55), a compatibilidade com o termo de justificativa de dispensa de licitação e com a proposta
selecionada (art. 54, §2º), bem como os elementos formais previstos pelo art. 61.

21. Por fim, nos termos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666/93, impõe-se que a Autoridade Superior
competente ratifique o Termo de Justificativa e que seja determinada a publicação de extrato da ratificação
na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. Ressalta-se que tal
publicação não afasta a necessidade de publicação também do extrato do contrato, após a sua assinatura, nos
termos do art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

III. CONCLUSÃO

22. Ante todo o exposto, OPINA-SE favoravelmente à regularidade da dispensa de licitação para aquisição
cabos e terminais de compressão, junto à empresa SWAN ELETRICIDADE LTDA, portadora do CNPJ
01.763.907/0001-75, com fundamento no art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93

23. APROVA-SE ainda a minuta contratual juntada aos autos, tendo em vista que atende os requisitos e
cautelas recomendados pela Lei nº 8.666/93.

É o parecer, ora submetido à douta apreciação superior.

Teresina, 23 de dezembro de 2021.

Ana Teresa Ribeiro da Silveira

Defensora Pública

Assessora Jurídica - DPG

Documento assinado eletronicamente por ANA TERESA RIBEIRO DA SILVEIRA SAMPAIO -
Matr.0311375-2, Defensor Público, em 23/12/2021, às 14:23, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3156144 e
o código CRC 3377C10E.
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