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Processo n- 03010/2018
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Assunto: Aquisição de toners compatíveis com a impressora HP 83A.

EMENTA: AQUISIÇÃO DE TONERS COMPATÍVEIS
COM A IMPRESSORA HP 83A. 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.

ART. 24, II, da Lei 8.666/93. 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 Diretora Administrativa (fl. 01], para fins de aquisição de 50 (cinquenta)

tonners compatíveis com a impressora HP 83A, cuja necessidade está justificada à fl. 02.

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

importa a presente análise:

● Requisição da Diretoria Administrativa para a referida aquisição, bem
como a justificativa para tal, fls. 01 e 02;

● Memorando expedido pelo Setor de Material e Abastecimento,

informando a ausência do referido material em estoque, fl. 03;

● Termo de Referência, fls. 05/09;



● Pesquisa de preços, fls. 10/12;

● Autorização da Defensora Pública Geral, para a abertura do

procedimento licitatório para a referida aquisição, bem como a aprovação
do Termo de Referência, fl. 13;

● Publicação da Portaria de designação da Comissão Permanente de

Licitação da DPE/Pl, fl. 15;

● Declaração da Coordenação de Finanças e Orçamento sobre a

disponibilidade orçamentária e financeira para a aquisição solicitada, a

qual será custeada pela Defensoria Pública do Estado do Piauí, com a

classificação de despesa Natureza 339030 - Fonte de Recurso 100,

conforme Memo n- 620/2018, fl. 17;

● Despacho da Coordenação de Tecnologia e Informação ratificando a

compatibilidade do toner modelo 283A [conforme propostas de preços]
com a impressora HP modelo 83A, fls. 19;

● Termo de Não Fracionamento de Despesa, fls. 21/22;

● TERMO DE JUSTIFICATIVA n^. 42/2018 - CLC/DPE-Pl, optando pela
contratação direta com dispensa de licitação, em consonância com o art.

24, II, da Lei 8.666/93, indicando a empresa IMPRESSÃO & CIA

EMPREENDIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA, que apresentou a menor
proposta, no valor de R$ 5.950,00 [cinco mil, novecentos e cinquenta
reais], fls. 24/27;

● Atos Constitutivos da empresa IMPRESSÃO & CIA

EMPREENDIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA, incluindo a Declaração de

Serviço de Autenticação Digital, Procuração, documento pessoal de seu

representante e comprovante de endereço, fls. 28/41 e 55;

● Certidões negativas que atestam a regularidade fiscal e trabalhista da

empresa a ser contratada, fls. 42/52; bem como os dados bancários, fl. 53;

● Minuta do termo de contrato, com base no art. 24, II, da Lei n°

8666/93, Os. 58/62;

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

devidamente autuado, protocolado e 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 n^ 8.666, de 1993.

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

5. A Lei n- 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 11 do seu

artigo 24, abaixo transcrito com grifos:

"Art. 24. É dispensável a licitação:

I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por

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

desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou

ainda paro obras e serviços da mesmo natureza e no mesmo local que

possam ser realizados conjunto 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 artiao

anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde

que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compro ou

alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;"

8. No caso em tela, considerando que a empresa que ofertou o menor valor

apresentou todas as certidões negativas pertinentes, que viabilizam sua contratação, e que

0 valor é inferior ao disposto no art. 24. II. da Lei n- 8.666/93. bem como na sua

posterior alteração contida no Decreto 9.412/2018. tem-se que a referida contratação

se enquadra na hipótese em que a licitação é dispensável em razão do seu baixo valor.

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, a contratada deverá possuir os requisitos mínimos

exigidos em lei, tal 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.

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

satisfazer os requisitos necessários para sua contratação, incluindo as Certidões Negativas

de débitos e demais documentações que se mostrarem pertinentes. Nesse contexto, as

certidões negativas da empresa foram devidamente anexadas ao processo

administrativo e até a presente data estão dentro da vigência.

12. 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;

b) 03 (três) propostas de preços do bem o 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 a existência de crédito

orçamentário suf ciente para atender a despesa global do contrato;

e) as certidões que atestam a regularidade fiscal  e trabalhista da
empresa,

f) Documentos da empresa e documentos pessoais do representante da

empresa.

13. Com isso, resta instruído o citado processo de dispensa de licitação para

aquisição de 50 (cinquenta] toners compatíveis com a impressora HP83A, respeitando os

parâmetros legais exigidos para tal procedimento de aquisição.

2.1. DA VEDAÇÃO AO FRACIONAMENTO DE DESPESA

14. 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.



15. 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.

16. 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 licitacão

ou modalidade de licitacõo menos rigorosa que a determinada para a totalidade do valor do
obieto a ser licitado".

17. 0 Tribunal de Contas da União consignou no Acórdão n- 1084/2007, que é

necessário a realização de planejamento prévio dos gastos anuais, de modo a evitar o

fracionamento de despesas de mesma natureza, observando que o valor limite paro os

modalidades licitatórias é cumulativo ao longo do exercício financeiro, o fim de nõo

extrapolar os limites estabelecidos nos artigos 23, §2-, e 24, inciso II, do Lei n- 8.666/1993-

grifei.

18. 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 o prática

de fracionamento de despesa, observando os limites paro o

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

n° 8.666/1993 (Acórdão 589/2010, Primeiro 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 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 o

dispensa de licitação, por se caracterizar fracionamento de

despeso (Acórdão 367/2010, Segunda Câmara) - original sem

grifo."

19. Com isso, consta nos autos a manifestação da Diretoria Administrativa

informando que não houve fracionamento de despesa ffls. 21/22). eis que há em

andamento outro procedimento administrativo para aquisição de diversos toners,

entretanto, o mesmo deverá se encerrar ao final do ano, o que comprova a urgente

necessidade desta aquisição, não se caracterizando fracionamento de despesa, nem

tampouco extrapolando o limite permito em Lei.
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2.2 DA MINUTA DO CONTRATO

20. Ante a análise jurídica das cláusulas da minuta de contrato, cumpre

consignar que a mesma seguiu todas as cautelas e formalidades recomendadas pela Lei

Federal n.s 8.666/93, possuindo, entre outras exigências, o número de ordem em 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

Ante todo o exposto, após ser observado o regular procedimento da

dispensa de licitação, OPINO pela contratação direta da empresa IMPRESSÃO & CIA

EMPREENDIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA, CNP] n^ 10.433.267/0001-26,  cujo objeto

do contrato é a aquisição de 50 [cinquenta] toners compatíveis com a impressora HP
modelo 83A.

21.

22. Quanto à minuta do contrato manifesto-me pela APROVAÇÃO desta, eis que

seguiu todas as cautelas recomendadas pela Lei Federal n.^ 8.666/93, sem ressalvas.

23. Por outro lado, imperioso que a Defensora Pública-Geral ratifique o

Termo de lustificativa de Dispensa de Licitação de fis. 24/27, consoante art. 26 da lei de

Licitações e Contratos.

24. Por fim, RECOMENDA-SE que seja expedida portaria específica nomeando o

fiscal titular e substituto deste contrato em questão.

É o parecer, ora submetido à douta apreciação superior.

Teresina, 22 de outubro de 2018.

/
PATRÍCIA F. MONTE FEITOSA

Chefe de gabinete da Defensora Pública Geral - DPE/P!
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if FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

N5 de FIs Rubrica Número Anexos

DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

Despacho

Acolho 0 parecer da Assessoria

Jurídica de Gabinete 233/2018 às fl.65/70 do

processo administrativo n° 03010/2018, na integra.

A Assessoria Técnica de Gabinete

para providencias acerca de fazer juntada do

Termo de Ratificação de Dispensa consoante

solicitado no parecer jurídico a fl. 70, Após

encaminhe-se os autos a Coordenação de

Licitação e Contratos para conhecimento e

providencias.

Teresina-Pl, 22 de outubro de 2018.

Francisca Hildetit^eal vn ngelista Nunes
Defensora njUeaNíeral
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