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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
PARECER Nº 5/2020/AJDP/CGAB/DPG/DPE-PI/CGAB/DPG/DPE-PI/DPG/DPE-PI
PROCESSO Nº 00303.000369/2020-60
INTERESSADO: DIRETORIA ADMINISTRATIVA - DPE-PI
ASSUNTO: Aquisição de Ferramenta de Webconferência para Telessessão e ReuniãoWeb

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO.
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. PANDEMIA COVID-
19. LEI Nº 13.979/2020. PORTARIA CONJUNTA
003/2020 DPE/PI. NOTA TÉCNICA TCE/PI Nº
001/2020. Aquisição de ferramenta de
webconferência para telessessão e reuniãoweb.
Processo instruído jus�fica�va, parecer técnico da
CPL e minuta do contrato. Necessidade de
adequação da fundamentação em razão do
pequeno valor, conforme art. 24, II da Lei
8.666/1993. Aprovado com ressalvas.

  

I - RELATÓRIO

 

1. Vêm ao exame desta assessoria jurídica de gabinete do Defensor Público Geral da DPE/PI os autos do
Processo Administrativo nº 0919/2020, pelo qual a Defensoria pretende adquirir ferramenta de
webconferência para telessessão e reuniãoWeb, por meio de dispensa de licitação.

 

2. Observa-se que o presente parecer deverá, portanto, ater-se a 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:

Solicitação da Diretoria Administrativa 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 (fls. 10/20);
Pesquisa de mercado, a fim de demonstrar a vantajosidade da contratação e registrar que é compatível
com o valor de mercado (fls. 21/26);
Autorização da autoridade competente para abertura do procedimento licitatório, bem como aprovação
do Termo de Referência (fl. 28);
Portaria de nomeação da Comissão Permanente de Licitação desta DPE/PI e sua publicação no
DOE/PI (fl. 30/31);
Documentos da empresa, documentação pessoal do seu representante e certidões negativas que atestam
a regularidade fiscal e trabalhista da contratada (fls. 33/73);
Memorando nº 229/2020 da Coordenação de Orçamento e Finanças informando que há disponibilidade
orçamentária para a contratação em questão, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com
classificação da despesa: Natureza – 339040 – Fonte de Recurso 100 - Atividade – 2855 (fl. 75);
Justificativa técnica da Comissão de Licitação e Contratos (fls. 76/89);
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Minuta do instrumento contratual (fl. 90/100);

 

4. 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.

 

5. É o relatório, onde passo a opinar.

 

II- DOS FUNDAMENTOS

 

DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA 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 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 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).
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11. Conforme justificativa acostada aos autos (fls. 02/09), a contratação direta por dispensa foi fundamentada
na Pandemia do COVID-19, ou seja, na emergencialidade da contratação ora requerida.

 

12. Na Lei Geral de Licitações e Contratos, temos no inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93, a previsão
dessa hipótese, que ora se transcreve com grifos.

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. Ressalta-se que nestes casos a contratação deve limitar-se aos bens e serviços necessários ao atendimento
da situação emergencial ou calamitosa. Por óbvio, a lei não autoriza a contratação de qualquer bem ou
serviço.

 

15. Tratando-se de licitação dispensável baseada em situação excepcional de emergência ou calamidade
surgida por conta da pandemia do COVID-19, foi aprovada a Lei nº 13.979/2020, que trata sobre as
contratações indispensáveis para o combate à doença. Vejamos, com grifos:

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 saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

§ 2º  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que
couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o
nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o
respectivo processo de contratação ou aquisição.

(...)

Art. 4º-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condições
de:           

I - ocorrência de situação de emergência;         

II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;          

III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares; e          

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art8%C2%A73
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IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.

Art. 4º-C Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de
que trata esta Lei, não será exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e
serviços comuns.         

(...)

Art. 4º-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da
emergência que trata esta Lei, será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto
básico simplificado.          

§ 1º O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere
o caput conterá:           

I - declaração do objeto;         

II - fundamentação simplificada da contratação;         

III - descrição resumida da solução apresentada;

IV - requisitos da contratação;          

V - critérios de medição e pagamento;          

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros:

a) Portal de Compras do Governo Federal;            

b) pesquisa publicada em mídia especializada;             

c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;

d) contratações similares de outros entes públicos; ou         

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e

VII - adequação orçamentária.

§ 2º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a estimativa de
preços de que trata o inciso VI do caput.

§ 3º Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não impedem a contratação
pelo Poder Público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços,
hipótese em que deverá haver justificativa nos autos.

(...)

Art. 4º-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e poderão ser
prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da
situação de emergência de saúde pública.

 

16. Assim, diante da pandemia, o trabalho remoto ou mesmo telepresencial, foi a forma encontrada para dar
continuidade a prestação do serviço público, onde a aquisição de ferramenta para realização de
webconferência, telessessão e reuniãoWeb, diminui bastante o risco de propagação do vírus, razão pela qual
sua aquisição enquadra-se nos bens e insumos de que trata essa lei.
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17. Não obstante, o art. 4º-B diz ser presumível a situação de emergência quando da aquisição de tais bens, o
que se mostra urgente a compra da licença deste software, já que viabiliza o trabalho telepresencial.

 

18. Vale ressaltar que, a Portaria Conjunta 011/2020 da DPE/PI, estabelece o retorno gradual até o dia 24 do
mês de agosto de 2020. Contudo, o trabalho remoto continuará a ser realizado por 50% (cinquenta por cento)
dos Defensores Públicos, servidores, terceirizados e estagiários.

 

19. O art. 4º-E elenca os elementos necessários no termo de referência para que a contratação direta possa ser
fundamentada na Lei 13.979/2020. Observa-se que todos os elementos (declaração do objeto, fundamentação
simplificada, descrição resumida da contratação, requisitos da contratação, critérios de pagamento e
estimativas de preços) foram prontamente atendidas nos termos de justificativa e de referência apresentado.

 

20. Há de se ressaltar ainda o que prevê o art. 26 da Lei 8.666/1993:

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.

 

21. In casu, a caracterização da situação emergencial (inciso I) encontra-se devidamente delineada através
dos documentos encontrados nos autos: Justificativa da Diretoria Administrativa acerca contratação (fls.
02/09); Termo de referência (fls. 10/20), Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação emitido pela CPL
(fls. 76/89).

 

22. A razão da escolha do fornecedor (inciso II) e a justificativa do preço (inciso III) estão devidamente
fundamentadas nos seguintes documentos encontrados nos autos: Pesquisa de mercado (fls. 21/26), Termo de
Justificativa de Dispensa de Licitação emitido pela CPL (fls. 76/89), Certidões de regularidade
fiscal/tributária e trabalhista da empresa a ser contratada, Certificados de inscrição cadastral e documentos
pessoais do representante da empresa contratada (fls. 33/73).

 

23. Importante observar que o limite de duração contratual estabelecido pelo art. 4º-H da Lei nº 13.979/2020
é de até 06 meses podendo ser prorrogado por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de
enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública (ver item 15). Contudo, a cláusula
décima da minuta contratual prevê a vigência do contrato por 12 meses, período superior ao permitido
por lei.
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24. Ademais, o termo de referência prevê que aquisição da ferramenta “Zoom conference corporativa,
irá permitir o acesso de 10 administradores pelo período de 12 meses (fls. 15), o que evidencia a
necessidade de que o prazo contratual seja pelo mesmo período de acesso ao sistema, ou seja, 12 meses.

 

25. Diante do exposto acima, em que pese a fundamentação no inciso IV, do art. 24 da Lei 8.666/93 e na
Lei 13.979/2020, expostas no Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação emitido pela CPL (fls.
76/89) e na minuta contratual, esta Assessoria Jurídica OPINA pela alteração desta fundamentação
para o art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, em que a contratação direta se dará em virtude do pequeno
valor, com duração de 12 meses:

Art. 24.  É dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do
inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

 

26. Tal dispositivo legal, combinado com o art. 1º, II, alínea a do Decreto nº 9.412/18, que atualizou os
valores constantes no art. 23 da Lei nº 8.666/93, estabelece a possibilidade de dispensa de licitação, caso o
valor da contratação de serviços/compras não ultrapasse o montante de R$ 17.600,00 (dezessete mil e
seiscentos reais) e desde que a contratação não se refira a uma das parcelas de um mesmo serviço/compra,
que possa ser realizado de uma só vez.

 

27. O objetivo do legislador foi atender aos princípios da economicidade e da eficiência administrativa,
evitando que os custos econômicos do processo de licitação ultrapassem os benefícios que serão alcançados
com a futura contratação (OLIVEIRA, Licitações e Contratos Administrativos, 2017, p. 40).

 

28. Com base na minuta submetida à apreciação, verifica-se que o contrato terá vigência de 12 (doze) meses,
totalizando despesa no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que respeita o teto estabelecido na Lei
8.666/93 para contratação mediante dispensa de licitação em face de pequeno valor.

 

29. Cumpre observar que, em razão do pequeno valor envolvido, a legislação autoriza que se reduzam as
formalidades prévias às contratações pela Administração Pública, não se exigindo maiores rigores quanto ao
procedimento de dispensa em si, salvo a necessidade de 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).

 

30. Quanto à habilitação do fornecedor escolhido, ressalta-se a necessidade de substituir as certidões
de fls. 36, 37, 38 e 40, atualmente vencidas, por certidões atualizadas, como condição de regularidade
da contratação direta em análise.

 

31. Verifica-se ainda nos autos a existência de autorização da Autoridade Superior competente para a
contratação em apreço, bem como Memorando da Coordenação de Orçamento e Finanças, informando que
há disponibilidade orçamentária para a contratação.
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32. No tocante a pesquisa de mercado de fls. 21/26, registra-se que a empresa que cotou o menor preço
consta como marca/modelo a “zoom corporativo”, ao passo que as outras duas pesquisas constam
“zoom business”. Assim, faz-se necessária a manifestação da Coordenação de Tecnologia da
Informação, setor técnico desta DPE/PI, acerca da possível divergência de produtos/serviços
apresentados nas propostas, o que poderia invalidar a pesquisa de mercado.

 

33. Ademais, nos termos do art. 24, II da Lei nº 8.666/93 c/c art. 1º, II, alínea a do Decreto nº 9.412/18, é
vedada a hipótese de fragmentação de despesas, em que o gestor público deve planejar as despesas
considerando o exercício financeiro, observando o princípio da anualidade do orçamento, conforme art. 23, §
5º, da mesma Lei: “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”.

 

34. Neste ponto, são inúmeras as decisões do 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.”

 

35. É importante notar que a norma não autoriza que o fracionamento das contratações acarrete a dispensa de
licitação. Frise-se que a lei não veda genericamente o fracionamento das contratações, mas apenas a
utilização do fracionamento com o intuito de dispensar a licitação. Em casos de contratações homogêneas,
com objetos similares, deve ser levado em consideração o valor global dessas contratações (OLIVEIRA,
Licitações e Contratos Administrativos, 2017, p. 40).

 

36. Com isso, para evitar a dispensa indevida de licitação, decorrente da fragmentação de despesas, deve-se
planejar as contratações para cada exercício financeiro, a fim de que não sejam realizadas pequenas
contratações diretas, em série, durante o ano, para o mesmo objeto, que, ao final, se somadas, ultrapassem o
limite previsto pelo art. 24, II da Lei nº 8.666/93.

 

37. De tal forma, se faz necessário que seja colacionado aos autos o Termo de Não Fracionamento de
Despesa, no qual restará consignado que não houve nenhuma contratação anterior realizada pela
DPE/PI, no exercício de 2020, para o mesmo objeto.

 

DA ANÁLISE DA MINUTA CONTRATUAL
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38. Analisando-se a minuta contratual juntada às fls. 90/100 do presente auto, 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, com ressalva a fundamentação que deverá ser
no inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93.

 

 

III – CONCLUSÃO

 

39. Ante todo o exposto, OPINA-SE favoravelmente à regularidade da dispensa de licitação para a aquisição
de ferramenta de webconferência para telessessão e reuniãoWeb, junto à empresa IMPACTA
CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CNPJ 17.561.379/0001-01, com fundamento no art.
24, inciso II da Lei nº 8.666/93, com observância ao disposto nos itens 25, 30, 32 e 37.

40. Ademais, APROVA-SE a minuta contratual juntada aos autos, tendo em vista que atende os requisitos e
cautelas recomendados pela Lei nº 8.666/93, com ressalva ao exposto no item 38 deste opinativo.

41. É o parecer, ora submetido à douta apreciação superior.

 

Teresina-PI, 17 de agosto de 2020.

 

 

RICARDO MOURA MARINHO

Defensor Público e Assessor Jurídico do Gabinete do Defensor Público Geral – DPE/PI

 

 

Documento assinado eletronicamente por RICARDO MOURA MARINHO - Matr.0298305-2, Defensor
Público, em 17/08/2020, às 22:49, 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 0553209 e
o código CRC E6FB44D1.
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