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DEFENSORIA PUBLICA

DO ESTA.DO DO PIADÍ

Gabinete da Defensora Pública Geral

Assessoria Jurídica

Parecer 204/2018

Processo 02065/2018
Interessado: Diretoria Administrativa

Assunto: Serviços de manutenção e instalação de sensor fotocélula em porta automática.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.

MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SENSOR
FOTOCÉLULA EM PORTA AUTOMÁTICA.

REGULARIDADE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS

PARA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. MINUTA DE
CONTRATO QUE SEGUIU TODAS AS CAUTELAS

RECOMENDADAS PELA LEI N.^ 8.666/93.
POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
APROVADO COM RESSALVAS.

I - RELATORIO

1. 0 presente processo administrativo refere-se à análise da legalidade do

procedimento licitatório na modalidade de dispensa de licitação, originado por intermédio

de expediente da Diretoria Administrativa [fl. 01], para fins de manutenção e instalação de

sensor fotocélula em porta automática localizada no Núcleo da Defensoria Pública Criminal,

cuja necessidade está justificada à fl. 02, conforme especificado no Termo de Referência de

fls. 03/06.

2. Os autos encontram-se instruídos com os seguintes documentos, no que

importa a presente análise:

Requisição da Diretoria Administrativa acompanhada da respectiva

justificativa, fls. 01/02;

Termo de Referência, fls. 03/06;
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● Pesquisa de mercado, fls. 07/09;

● Portaria de nomeação da Comissão Permanente de Licitação desta

Defensoria Pública Estadual, fl. 12;

● Termo de Não Fracionamento de Despesa, fls. 14/15;

● Documentos da empresa, cuja proposta foi a de menor valor, além do

Contrato Social, devidamente cadastrado na junta comercial deste

Estado, bem como documentos pessoais do representante, fls. 18/30
e35;

● Certidões negativas que atestam a regularidade fiscal e trabalhista da

empresa METALLUM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA, fls. 32/34 e

41/42;

● TERMO DE JUSTIFICATIVA n^. 34/2018 - CLC/DPE-PI, optando pela

contratação direta com dispensa de licitação, em consonância com o

art. 24, II, da Lei 8.666/93, indicando a empresa METALLUM

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA, que apresentou melhor proposta,

no valor de R$ 6.950,00 (seis mil, novecentos e cinquenta reais), fls.

38/39;

● Declaração da Coordenação de Orçamento Finanças sobre a

disponibilidade orçamentária e financeira para a contratação

solicitada, com a classificação de despesa Natureza 339039/339030 -

Fonte de Recurso 100, fl. 45;

● Minuta do termo de contrato, a ser firmado com  a contratada, com

base no art. 24, II, da Lei n° 8666/93, fls. 6%p2]

3. Quanto à formalização do processo de licitação, percebe-se que foi

devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a respectiva autorização e a

indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, em consonância com o

disposto no artigo 38, caput, da Lei n~ 8.666, de 1993.

4. É 0 breve relatório, onde passo a opinar.
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II-ANÁLISE JURÍDICA

5. A Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, ao instituir as normas para licitações e

contratos da Administração Pública, autorizou a dispensa de licitação em várias hipóteses,

ainda que possível à competição. São circunstâncias peculiares que aconselham a

contratação direta, desde que preenchidos os requisitos previstos em lei.

6. Cumpre mencionar que esta Lei Federal acima citada preocupou-se em vedar

o parcelamento indevido do objeto a ser adquirido pela Administração, no caso da

contratação sem precedência de licitação, quando há claro intuito de burla ao procedimento

licitatório devido.

7. Dentre as hipóteses de dispensa elencadas na Lei n- 8.666/93, no que

interessa ao presente estudo, convém destacar aquelas previstas nos incisos 1 e II do seu

artigo 24, abaixo transcrito com grifos:

"Art 24. É dispensável a licitação:

l - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% [dez por

cento) do limite previsto na alínea "o", do inciso l do artigo anterior,

desde que não se refiram o 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;

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;"

8. No caso em tela, considerando-se o menor valor apresentado é de R$

6.950.00 fseis mil, novecentos e cinquenta reaisL tem-se que a referida contratação

se enquadra na hipótese em que a licitacão é dispensável eni razão do seu baixo

valor, com fulcro no art. 24.11. da Lei n° 8.666/93.

9. 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-se sempre a contratação em condições mais

favoráveis para a Administração.
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10. Neste sentido, Benedicto de Tolosa Filho ensina que:

"O afastamento do procedimento licitatório para realizar a

contratação não enseja a dispensa, como vimos, de alguns passos que

caracterizam a licitação e, dentre eles, o exigência de determinados

documentos se torna imprescindível, quer quanto à habilitação

Jurídica, quer quanto à qualifícacao técnica, bem como quanto à

qualifícacõo fínanceira e à regularidade fiscal." (TOLOSA FILHO,

Benedicto. Contratando sem licitação: comentários teóricos e

práticos. Rio de Janeiro: Forense, 1998) (grifo nosso).

11. Ou seja, a contratada deverá possuir os requisitos mínimos exigidos em

lei, tai 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 examinadas as garantias básicas de adimplemento contratual, o

que pode gerar insegurança jurídica e prejuízos irreversíveis ao erário e à sociedade como

um todo.

12. Sendo assim, previamente à contratação, a empresa a ser contratada deve

satisfaz os requisitos necessários para a contratação, exigindo as Certidões Negativas de

débitos e demais documentações que se mostrarem pertinentes o que fora colacionado nos

autos do presente processo administrativo, todas dentro do prazo de validade até a data

deste parecer.

13. Ademais, acerca do preenchimento dos requisitos formais e documentação

exigida para a regularidade do presente procedimento de dispensa, constata-se, nos autos, o

seguinte:

a) declaração sobre a necessidade de aquisição do bem, destinando-se

a fim precípuo da Administração (fls. 02];

b) 03 (três) propostas de preços do bem a ser locado;

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

proposto encontram-se indicados no processo;

d) declaração do setor financeiro sobre o existência de crédito

orçamentário suficiente para atender a despesa global do contrato;

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

empresa,

f) Documentos pertinentes da empresa, incluindo o Contrato Social.

j'

4



\

14. Cumpre ressaltar que foi devidamente anexado aos autos o documento

pessoal do representante da contratada e os dados bancários, ausente o comprovante de

endereço.

15. Imperioso informar, ainda, que em face da regularidade fiscal da empresa a

ser contratada, não foram juntadas a Certidão de Débitos Relativos a Créditos

Tributários Federais, a da Dívida Ativa da União,  a Fiscal e Tributária, da Secretaria

da Fazenda do Estado do Piauí, além do Comprovante de Inscricão e de Situação

Cadastral da Pessoa lurídica.

16. Ainda, não consta a autorização da Autoridade Competente para

abertura do procedimento licitatório, bem como a aprovação do Termo de

Referência.

17. No mais, resta instruído o citado processo de dispensa de licitação para

manutenção e instalação de sensor fotocélula em porta automática, respeitando os

parâmetros legais exigidos para tal procedimento de aquisição.

2.1. DA VEDAÇÃO AO FRACIONAMENTO DE DESPESA

18. À priore, ressalta-se a obrigatoriedade de ser sempre informado se existe

fracionamento do objeto e da natureza do objeto (despesa), para assim poder orientar os

administradores adequadamente quanto à possibilidade ou não de dispensa e da

consequência de sua realização.

19. 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.

20. A Lei n- 8.666/1993 veda no art. 23, § 5-, o fracionamento de despesa,

quando aduz que "é vedado fracionamento de despesas para adoção de dispensa de licitacõo

ou modalidade de licitacõo menos rigorosa que a determinada para a totalidade do valor do

objeto a ser licitado".

21. 0 Tribunal de Contas da União consignou no Acórdão n- 1084/2007, que é

necessária a realização de planejamento prévio dos gostos anuais, de modo o 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, §2-, e 24, inciso II, da Lei n- 8.666/1993-

grifei.



22. 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:

"Planeje adequadamente os compras e os contratações de

serviços durante o exercício financeiro, de modo  a evitar a prático

de /racionamento de despesa, observando os limites para a

aplicação das modalidades de licitação previstos no art. 23 da Lei

n- 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, pelo modalidade de licitação compatível com  a estimativa do

totalidade do valor a ser adquirido, abstendo-se de utilizar, nesses

casos, 0 art. 24, inciso II, da Lei n- 8.666/1993 para justificar a

dispensa de licitação, por se caracterizar /racionamento de

despeso [Acórdão 367/2010, Segundo Câmara) - original sem

grifo."

23. Com isso, imperioso informar que foi devidamente colacionado o Termo

de Não Fracionamento de Despesa aos autos, com o objetivo de atestar que não houve

pedido anterior de dispensa de licitacão para locação do mesmo obieto. neste exercício

Financeiro, que ultrapasse o valor permitido em Lei de R$ 17.600.00 ídezessete mil e

seiscentos reaisl. conforme disposto no Decreto n- 9.412/2018.

2.2 DA MINUTA DO CONTRATO

24. Passemos, por fim, à análise jurídica das cláusulas da minuta de contrato

apresentado às fls. 47/52.

25. Neste ponto, cumpre ressalvar que na minuta contratual não consta a

Inscrição Estadual da empresa a ser contratada, conforme informado na certidão de

regularidade fiscal de fl. 33.

26. Noutro ponto, é importante constar na Cláusula Quarta da minuta

contratual o prazo para pagamento estipulado no Termo de Referência, na sua

Cláusula 9.; o mesmo acontece na Cláusula Sétima do termo contratual, que não

informa o prazo que está estipulado na Cláusula 5. do citado Termo de Referência.

27. No mais, a minuta seguiu todas as cautelas e formalidades recomendadas

pela Lei Federal n.- 8.666/93, possuindo, entre outras exigências, o número de ordem em
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série anual, a indicação do nome da Defensoria Pública como órgão interessado, o regime de
execução e a definição precisa e adequada do objeto.

III-CONCLUSÃO

28. Ante todo o exposto, OPINO no sentido de que  o procedimento de dispensa
de licitação para os serviços de manutenção e instalação de sensor fotocélula em porta
automática está devidamente instruído, com ressalvas ao exposto nos itens 14. 15 e 16
deste opinativo.

29. Quanto à minuta do contrato, manifesto-me pela APROVAÇÃO desta, eis que
seguiu todas as cautelas recomendadas pela Lei Federal n.° 8.666/93, com ressalva aos
itens 25 e 26.

30. Por fim, imperioso que a Defensora Pública-Geral ratifique o Termo de
Justificativa de Dispensa de Licitação de fls. 38  e 39 (frente e verso), consoante art. 26
da lei de Licitações e Contratos.

É 0 parecer, ora submetido à douta apreciação superior.

Teresina, 11 de setembro de 2018.

PATRÍCIA F. MONTE FEITOSA

Chefe de gabinete mjâefensora Pública Geral - DPE/Pl
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