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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
PARECER Nº 137/2021/AJDP/CGAB/DPG/DPE-PI/CGAB/DPG/DPE-PI/DPG/DPE-PI
PROCESSO Nº 00303.001892/2021-94
INTERESSADO: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Contratação direta por inexigibilidade de licitação para o fornecimento de vale-
transporte.

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DIRETA.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 1. Contratação de
empresa para o fornecimento de vale-transporte.
Fornecedor exclusivo. Contratação direta por
inexigibilidade de licitação. Exclusividade
comprovada por atestado fornecido pelo Poder
Público. Possibilidade. 2. Procedimento de
inexigibilidade e minuta contratual que
atenderam às exigências da Lei nº 8.666/93.
Juntada de documentos indispensáveis à
contratação. Aprovado com ressalvas.

  

Exmo. Sr. Defensor Público Geral,

 

I. RELATÓRIO

1. O presente processo administrativo refere-se à análise da legalidade da contratação direta por
inexigibilidade de licitação do Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros de Teresina –
SETUT, para o fornecimento de vale-transporte, conforme solicitação e justificativa apresentada pela
Diretoria Administrativa (doc. SEI nº 2146287 e doc. SEI nº 2146343).

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

3. Os autos encontram-se instruídos com os seguintes documentos, que importam a presente análise:

 Memorando da Diretoria Administrativa acompanhado da respectiva justificativa (doc. SEI nº
2146287 e doc. SEI nº 2146343);
Termo de Referência (doc. SEI nº 2146367);
Declaração de exclusividade (doc. SEI nº 2146560);
Proposta comercial (doc. SEI nº 2146594);
Orçamento (doc. SEI nº 2146612);
Autorização da Autoridade competente para abertura do procedimento de contratação e aprovação do
termo de referência (doc. SEI nº 2147121);
Portaria de designação da Comissão de Licitação, com a respectiva publicação do DOE (doc. SEI nº
2152617);

Despacho da Coordenação de Orçamento e Finanças informando a existência da disponibilidade
orçamentária, classificando a despesa, natureza 339039 – Programa de Trabalho:
35101.03.092.0016.2855, fonte de recurso 100 (doc. SEI nº 2155267);
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Declaração do ordenador de despesas, para os fins dispostos no inciso II do art. 16 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (doc. SEI nº 2170739);
Termo de Justificativa nº 018/2021 – CLC/DPE-PI, ratificado pelo DPG (doc. SEI nº 2200896);
Certidões de regularidade jurídica, fiscal/tributária e trabalhista do SETUT, além do RG do seu
representante e estatuto social consolidado (doc. SEI nº 2301716);
Minuta contratual (doc. SEI nº 2301793).

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

5. É o breve relatório, passa-se a opinar.

II. FUNDAMENTAÇÃO

DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIRETA POR
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

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 situações de
licitação dispensada (art. 17), de licitação dispensável (art. 24) e as hipóteses de inexigibilidade (art. 25), esta
última exceção legal ao dever geral de licitar refere-se especificamente ao caso em análise.

9. A inexigibilidade de licitação se configura num cenário em que a competição se revela impossível de ser
realizada, sendo esta sua marca nodal. Essa impossibilidade sempre decorre do objeto, seja porque único,
como nos casos de produto exclusivo, seja porque, mesmo não sendo exclusivo, se mostra inconciliável com
a ideia de comparação objetiva de propostas.

10. Neste sentido é a doutrina de Rafael Carvalho Rezende Oliveira (Curso de Direito Administrativo, 2018,
p. 474):

A inexigibilidade de licitação pressupõe a inviabilidade de competição, na forma do art.
25 da Lei 8.666/1993.140 Tecnicamente, é possível afirmar que a inexigibilidade não
retrata propriamente uma exceção à regra da licitação, mas, sim, uma hipótese em que a
regra sequer deve ser aplicada.

Trata-se da não incidência da regra constitucional da licitação, em razão da ausência do
seu pressuposto lógico: a competição.

A inviabilidade de competição pode decorrer de duas situações distintas:
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a) impossibilidade fática de competição (ou impossibilidade quantitativa): o produto ou
o serviço é fornecido por apenas um fornecedor (ex.: fornecedor exclusivo); e

b) impossibilidade jurídica de competição (ou impossibilidade qualitativa): ausência de
critérios objetivos para definir a melhor proposta, de modo que a licitação não teria o
condão de estabelecer julgamento objetivo (ex.: contratação de artista).

A inexigibilidade de licitação possui duas características principais:

a) rol legal exemplificativo: os casos de inexigibilidade não dependem de expressa
previsão legal, pois decorrem da circunstância fática que demonstra a inviabilidade da
competição, o que é pelo art. 25 da Lei 8.666/1993 que utiliza a expressão “em especial”
antes de enumerar, exemplificativamente, alguns casos de inexigibilidade; e

b) vinculação do administrador: constatada no caso concreto a impossibilidade de
competição, a licitação deve ser afastada, justificadamente, sob pena de se estabelecer
procedimento administrativo, que demanda tempo e dinheiro (princípios da eficiência e
da economicidade), para se fazerem escolhas subjetivas ao final.

11.  A situação ora em exame enquadra-se na hipótese de impossibilidade fática de competição, conforme se
verá.

12. A contratação direta por inexigibilidade de licitação fundamenta-se no art. 25 da Lei nº 8.666/93, o qual
elenca rol exemplificativo:

Artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em
especial:

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos
por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de
marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido
pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou
o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas
entidades equivalentes;

13. No caso presente, a Administração pretende a contratação do Sindicato das Empresas de Transporte
Urbano de Passageiros de Teresina – SETUT, para fornecimento de vale-transporte aos estagiários desta
Instituição. Observa-se que o SETUT é a única entidade que exerce a comercialização de vale-transporte no
município de Teresina-PI, por força da Lei nº 7.418/86.

14. Diante disso, a lei autoriza a Administração Pública a realizar a contratação direta, fundamentada na
hipótese de inexigibilidade de licitação, em virtude de inviabilidade de competição, eis que a única empresa
autorizada pelo Poder Público a fornecer vale-transporte em Teresina-PI é o SETUT, consoante declaração de
exclusividade fornecida pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, órgão municipal
competente (doc. SEI nº 2146560).

15. Verifica-se, in casu, a presença dos elementos exigidos pela Lei nº 8.666/93 para a configuração de
hipótese de contratação direta por inexigibilidade, diante da inviabilidade fática de competição, em razão da
comprovação da exclusividade do fornecimento do objeto que se pretende contratar pelo SETUT.

16. Além dos requisitos acima, o parágrafo único do art. 26 da Lei nº 8.666/93, estabelece a necessidade de
demonstrar a razão da escolha do fornecedor e a justificativa do preço, sempre que se realizar contratação por
meio de inexigibilidade de licitação, verbis:

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.   
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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. 

17. Verifica-se que a escolha do fornecedor decorre da comprovação da exclusividade no fornecimento de
vale-transporte na cidade de Teresina-PI, o que serve de fundamento para a própria contratação por
inexigibilidade de licitação (doc. SEI nº 2146560).

18. Quanto à justificativa do preço, observa-se que foram juntados aos autos contratos firmados pelo
SETUT com outros órgãos/entidades públicas para o fornecimento do mesmo objeto, em condições
semelhantes, evidenciando a compatibilidade do preço apresentado pelo SETUT em sua proposta (doc. SEI
nº 2146594) e o praticado por ele no mercado (doc. SEI nº 2146612). Cumpre ressaltar que o preço constante
na proposta corresponde à tarifa de transporte público atualmente vigente no âmbito municipal.

19. Ademais, constatam-se nos autos a existência de autorização da Autoridade Superior competente para a
contratação em apreço (doc. SEI nº 2147121), bem como Despacho da Coordenação de Orçamento e
Finanças, informando que há disponibilidade orçamentária para a contratação (doc. SEI nº 2155267), e
declaração de adequação orçamentária emitida pelo ordenador da despesa (doc. SEI nº 2170739).

20. Verifica-se ainda a regularidade jurídica, fiscal/tributária e trabalhista do SETUT através das certidões e
outros documentos juntados aos autos (doc. SEI nº 2301716), com ressalva à necessidade de colacionar
aos autos documento que comprove a outorga de poderes ao Sr. Edmilson Alves de Carvalho para
representar o SETUT, tendo em vista constar na minuta contratual como procurador da entidade.

DA ANALISE DA MINUTA CONTRATUAL

21. Analisando-se a minuta contratual juntada aos autos (doc. SEI nº 2301793), 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 inexigibilidade de licitação (doc. SEI nº 2200896), termo de
referência (doc. SEI nº 2146367) e com a proposta selecionada (art. 54, §2º), bem como os elementos
formais previstos pelo art. 61.

22. 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 nº 018/2021-CLC/DPE-PI, o que já foi realizado (doc. SEI nº
2200896), 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

23. Ante o exposto, OPINA-SE favoravelmente à contratação direta do Sindicato das Empresas de
Transporte Urbano de Passageiros de Teresina – SETUT, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 23.648.975/0001-26,
mediante inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, I da Lei nº 8.666/93, com vistas para
fornecimento de 27 mil vales transportes, pelo valor total de R$108.000,00, devendo ser observadas as
ressalvas contidas nos itens 20 e 22 deste opinativo.

24. 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.
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Teresina (PI), 15 de setembro 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 15/09/2021, às 16:29, 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 2377234 e
o código CRC 0A48B106.

Referência: Processo nº 00303.001892/2021-94 SEI nº 2377234

http://www.diariooficial.pi.gov.br/diario.php?dia=20190228
http://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

