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DEPENSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

PARECER jurídico N° 121/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01263/2017

INTERESSADO (A): DIRETORIA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - FORNECIMENTO DE VALE

TRANSPORTE.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO - LICITAÇAO -

AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE

EXCLUSIVIDADE DA EMPRESA - INVIABILIDADE DA

LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO - ATENDIMENTO DO

INTERESSE PÚBLICO - FORMALIDADES - MINUTA

DO CONTRATO - APROVAÇÃO - ALTERAÇÃO DO

VALOR DO CONTRATO - ESTUDO DE IMPACTO

ORÇAMENTÃRIO - PROJEÇÃO - NOVO VALOR

TOTAL DO CONTRATO - APROVAÇÃO DA MINUTA DO

CONTRATO.

LEI N° 8.666/93, ART. 25

RELATÓRIO

Trata-se de solicitação da Diretoria Administrativa, fis. 01, para

contratação de empresa que forneça vale transporte a serem destinados aos

estagiários da Defensoria Pública do Estado.

1



Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos,
Teresina ● PI, CEP: 64.046-020

Fones: (86) 3233-7407 / 3232-0350 / 3233-6954

www.deiensoria.pi.gov.br

defensoriapublica@defensoria.pi.gov.br

DEFENSORiA PUBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

Justificativa da Autoridade Administrativa às fis. 02/03.

Orçamento do Sindicato das Empresas de Transporte Urbanos de

Passageiros de Teresina - SETUT às fis. 04, para fornecimento de 27.360

(vinte e sete mil trezentos e sessenta) vales transporte eletrônicos no valor

unitário de R$ 3,30 (três reais e trinta centavos), com total de R$ 90.288,00

(noventa mil duzentos e oitenta e oito reais).

Autorização da Autoridade competente permitindo o início do

processo de contratação, fis. 05.

Certidões do SETUT às fls. 06/11.

Manifestação do SETUT quanto à regularidade das certidões de

regularidade fiscal do Sindicato.

Declaração do SETUT de exclusividade na comercialização de vales

transporte no município de Teresina-PI, fls. 14.

Manifestação da Coordenadoria das Licitações e Contratos, Termo

de Justificativa n° 020/2017, fls.17/21.

Às fls. 23 repousa informação do Setor de Orçamento e

Planejamento sobre a existência de dotação orçamentária referente à

contratação de empresa para fornecimento de vale transporte.

Minuta do Contrato às fls. 25/32.
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Autos recebidos pela Assessoria Jurídica.

Parecer da Assessoria Jurídica às fis. 35/41, com recomendações às

fis. 41.

Acolhido 0 parecer, fis. 42, a Coordenação de Estágio informou às

fis. 44 a quantidade de Estagiários Voluntários, deixando de informar a

quantidade total de Estagiários da Defensoria Pública do Estado.

A Coordenadora da Comissão de Licitação da Defensoria Pública

solicitou informação do estudo de impacto orçamentário-financeiro da despesa

com a contratação da Empresa SETUT para fornecimento de vales transportes

no valor de R$ 90.288,00 (noventa mil duzentos e oitotenta e oito reais), ás fis.

45, que foi devidamente atendido pelo Setor de Orçamento e Planejamento às

fls. 46.

Com base no impacto orçamentário, a Comissão de Licitação

verificou que o valor para fornecimento de vales transportes para atender a

demanda da Defensoria Pública Estadual, fls. 51,  é em valor superior ao

inicialmente verificado nos autos, totalizando R$ 91.119,60 (noventa e um mil

cento e dezenove reis e sessenta centavos), solicitando, portanto, a alteração

do quantitativo.

Novo orçamento do SETUT às fls. 53. com base no quantitativo

solicitado pela instituição, no valor de R$ 95.700,00 (noventa e cinco mil e

setecentos reais).

Há disponibilidade orçamentária para atender a demanda, conforme

informação de fls. 55,
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É o relatório.

FUNDAMENTAÇAO

1.DA CONTRATAÇAO PARA AQUlSIÇAO DE VALE TRANSPORTE -

INVIABILIDADE DE LICITAÇÃO - INEXIGIBILIDADE - FORMALIDADE -

EXCLUSIVIDADE DO FORNECEDOR - LEI N° 8.666/93.

A Defensoria Pública do Estado do Piauí possui, para atender a

adequação e eficiência dos serviços prestados pela instituição, Estagiários

regularmente contratados.

Para manter o número de Estagiários na instituição se faz

necessário, em atendimento à Lei do Estágio, Lei n° 11. 788/2008, a aquisição

de vales transporte para os Estagiários da instituição.

O Processo de contratação foi iniciado pela Autoridade, fls. 01, dos

autos.

A Autoridade Competente autorizou o início do processo de

contratação, fls. 05, e há nos autos a especificação do bem a ser adquirido.

Há recurso próprio para a aquisição de vale transporte pra a

instituição, fls. 23.

Às fls. 14 o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de

SETUT emitiu declaração que atesta aPassageiros de Teresina
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exclusividade do Sindicato na comercialização de Vale Transporte no Município

de Teresina, por força da Lei Federal n° 7.418/85.

Trata-se, claramente, de hipótese de ínexigíbílídade de licitação,

art. 25, da Lei n° 8.666/93, diante da inviabilidade da competição, em razão

da exclusividade do fornecedor do bem, sendo desnecessário o

procedimento licitatório.

A licitação pública é o instrumento de igualdade  e equidade para

quem deseja contratar com a Administração Pública, objetivando o atendimento

do interesse público com a melhor proposta, a mais vantajosa. No entanto, a

licitação deve ser viável.

Em não sendo viável a licitação estaremos diante de caso de

inexigibilidade de licitação, prevista no art. 25, a Lei n° 8.666/93.

Eis 0 art. 25, da Lei n° 8.666/93:

"Art. 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;
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II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13

desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de

notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de

publicidade e divulgação;

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico,

diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que

consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

§ 1° Considera-se de notória especialização o profissional ou

empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente

de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações,

organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos

relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho

é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação

do objeto do contrato. (...)”

Na lição de Joel de Menezes Niebuhr, In Dispensa e

Inexigibilidade de Licitação Pública, pág. 149;

É freqüente que os produtos ou serviços de qualquer empresa,

fabricante ou fornecedor tenham características especiais, que

os distinguem dos demais produtos ou serviços ofertados por

seus concorrentes.”

(I

Assim, considerando o bem a ser adquirido e a exclusividade do

fornecedor, os vales transporte a serem utilizados pelos Estagiários para

deslocamento ao estágio na Defensoria Pública do Estado devem ser

adquiridos do SETUT, único a comercializar o bem/serviço.
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A fim de atender ao disposto no art. 25, I, da Lei n° 8666/93

encontra-se às fis. 14 atestado de exclusividade do SETUT para a

comercialização de vale transporte no Município de Teresina-PI, comprovada,

assim, a devida exclusividade do fornecedor apta  a verificar a inviabilidade da

licitação, permitida a contratação direta através da inexigibilidade prevista no

aludido dispositivo.

A quantidade a ser adquirida diz respeito só ao montante

considerando o rodízio de Estagiários que ocorre na instituição, inexistindo nos

autos cronograma de entrega em função do consumo  e utilização prováveis.

A aquisição se dará através de procedimento eletrônico, não

havendo guarda ou armazenamento de bens na instituição.

A Defensoría Pública do Estado, realizando estudo de impacto

orçamentário, verificou a necessidade de aquisição de vales transporte

em quantidade maior da Inicialmente informada, 29.000 (vinte e nove mil),

conforme documentos de fis. 51 dos autos, assim, em razão da alteração

da quantidade o SETUT encaminhou novo orçamento para a despesa (R$

95.700,00), considerando a média mensal de utilização de vales transporte

por Estagiários da instituição.

CONCLUSÃO

Desta feita, diante de toda a fundamentação supra, OPINAMOS

pela contratação direta, com inexigibiiidade de iicitação, nos termos do

art. 25, da Lei n® 8.666/93, comprovada a exclusividade, com o Sindicato
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das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina -

SETUT para aquisição de 29.000 (vinte e nove mil) vales transporte para

atender aos deslocamentos dos Estagiários da Defensoria Pública do

Estado à instituição, aprovando-se a minuta do contrato de fis. 25/32,

diante das certidões de regularidade fiscal constantes dos autos, fis.
06/13.

É 0 parecer, salvo melhor juízo.

Teresina (PI), 13 de junho de 2017.

r
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Viviane Pinheiro Pires Setúbal

Defensora Pública e Assessora Jurídica do

Gabinete da Defensoria Pública - Geral

/
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FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

7de FIs. Rubrica Número Anexos

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

DESPACHO

Acolho 0 parecer jurídico de n° 121/2017

de fls. 58/65 na integra.

À Coordenação de Licitação para

conhecimento e providências.

Teresina, 13 de junho de 2017

Francisca ImãêipTI^l Evangelista Nunes
Defensora Pública Geral
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