
DEFEIMSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

Gabinete da Defensora Pública Gerai
Assessoria Jurídica

Parecer n° ãSòSt /2018

Processo n“ 03102/2018

Interessado: Diretoria Administrativa

Assunto: Contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de petróleo GLP

(gás de cozinha) acondicionado em botijão de 13 kg

EMENTA: LICITAÇÕES E CONTRATOS. CONTRATAÇÃO

DIRETA. CRITÉRIO MENOR PREÇO. AQUISIÇÃO DE
“GÁS DE COZINHA” PELA DPE/PI. HIPÓTESE DE

DISPENSA PREVISTA NO ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI

8.666/93. MINUTA DE CONTRATO QUE SEGUIU TODAS
AS CAUTELAS.

RELATORIO

1. Vieram os autos para elaboração de parecer jurídico sobre procedimento

licitatório na modalidade de dispensa, originado por intermédio de expediente da Diretoria

Administrativa (fl. 01), buscando a contratação de empresa para fornecimento de gás

liquefeito de petróleo GLP (gás de cozinha) acondicionado em botijão de 13 kg para atender

às necessidades da DPE/PI.

2. Dentre outros, foram acostados aos autos:

a) Justificativa da Diretoria Administrativa e Termo de Referência (fls. 02/08);

b) Pesquisa de preços (fls. 09/11);

c) Autorização da abertura do procedimento c aprovação do Termo de Referência

pela Defensora Pública Geral (fl. 12);
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d) Cópia da portaria de nomeação dos membros da Comissão Permanente de

Licitação desta DPE/PI (fl. 14);

e) Manifestação da Coordenação de Orçamento e Finanças, informando que há

disponibilidade orçamentária e financeira para a contratação solicitada bem como a

classificação da despesa (fl. 17);

f) Termo de Justificativa n“. 46/2018, optando pela contratação direta com

dispensa de licitação, fundado no art. 24, II, da Lei 8.666/93, considerando o valor respectivo

e indicando a empresa A & M SALES GAS LTDA ME (fls. 19/23);

g) Documentação da empresa e seus representantes, bem como certidões sobre a

regularidade fiscal da empresa (fls. 24/43);

f) Minuta do termo de contrato, a ser firmado com  a contratada, com base no art.

24, II, da Lei n° 8666/90 (fls. 44/52).

3. É 0 breve relatório.

ANÁLISE JURÍDICA

4. 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 a competição. São circunstâncias peculiares que aconselham a contratação

direta, desde que preenchidos os requisitos previstos em lei.

5. Dentre as hipóteses de dispensa elencadas na Lei n'’ 8.666/93, no que interessa

ao presente estudo, convém destacar aquelas previstas nos incisos I e II do seu artigo 24,

abaixo transcritos:

Art. 24. É dispensável a licitação:

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

cento) do limite previsto na alinea "a", do inciso I do artigo anterior,

desde que não se refiram a 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 alinea ”a". do inciso II do artiso

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

não se rejirain a parcelas de um mesmo serviço, compra ou
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alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez,'

(grifo nosso)

06. Nesses casos, o legislador entendeu que, em fiinção do pequeno valor

financeiro envolvido, nào se justificaria a realização de um procedimento licitatório pela

Administração. Sobre o tema, o professor Marçal Justen Filho' assevera:

“A pequena relevância econômica da contratação não justifica gastos

com uma licitação comum. A distinção legislativa entre concorrência,

tomada de preços e convite se filia não só à dimensão econômica do

contrato. A lei determinou que as formalidades prévias deverão ser

proporcionais às peculiaridades do interesse e da necessidade

pública. Por isso, tanto mais simples serão as formalidades e mais

rápido o procedimento licitatório quanto menor for o valor a ser

despendido pela Administração Pública. ”

07. Depreende-se, pois, que, em tais hipóteses, em razão do pequeno valor

envolvido, a legislação autoriza que se reduzam as formalidades prévias às contratações pela

Administração Pública.

08. A Administração deve avaliar a conveniência e  a oportunidade da contratação

sem licitação através de procedimento de dispensa de licitação. No caso, considerando que o

valor do obicto do contrato consiste na

SETECENTOS E VINTE REAlSh perfeitamente cabível e recomendável tal contratação

mediante dispensa de licitação, na forma do art. 24, II, da Lei n° 8.666/90. Oportuno, dizer

que, dentre as propostas de preços que constam no processo, a empresa A & M SALES GAS

LTDA ME foi a que apresentou a de menor valor.

quantia de R$ 6.720.00 (SEIS MIL

09. Acerca do preenchimento dos requisitos formais e documentação exigida para

a regularidade do presente procedimento de dispensa, constata-se, nos autos, o seguinte:

a) a existência no processo de JUSTIFICATIVA sobre a necessidade da

contratação solicitada, destinando-se a fim precípuo da Administração;

b) pesquisa de preços de empresas diferentes;

c) os motivos da escolha da empresa e da aceitação do valor proposto;

' Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15 ed. Sào Paulo: Dialética,

2012. p. 335.
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d) declaração do setor financeiro sobre a existência de crédito orçamentário

suficiente para atender a despesa contratual;

e) ato constitutivo da empresa a ser contratada, documentos pessoais de seu

representante, bem como certidões que atestam sua regularidade fiscal.

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

apresentado às fls. 28/32. Neste passo, cumpre registrar que a minuta seguiu todas as cautelas

e fonnalidades recomendadas pela Lei Federal N”. 8.666/93, possuindo, entre outras

exigências, o número de ordem em série anual, a indicação do nome da Defensoria Pública

como órgão interessado, a indicação da modalidade, o regime de execução, a justificativa pela

dispensa da licitação, definição precisa e adequada do objeto.

CONCLUSÃO

11. DIANTE DO EXPOSTO, OPINO no sentido de que o procedimento de

DISPENSA DE LICITAÇÃO para a contratação da empresa A & M SALES GAS

LTDA ME, na forma e para os fins propostos no expediente de íl. 01.

12. Quanto à minuta do contrato, manifesto-me pela APROVAÇÃO desta, tendo

em vista que seguiu todas as cautelas recomendadas pela Lei Federal N°. 8.666/93,

ressalvando-se acerca da necessidade de renovação das certidões que atestem a regularidade

fiscal da empresa porventura fora da validade quando da contratação.

13. É 0 parecer, ora submetido à douta apreciação superior.

Teresina-Pl, 12 de novembro de 2018.

h~
João Castelo Branco de Vasconcelos Neto

Defensor Público e Assessor Jurídico
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FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO■vitf ●- l-

Rdéric^ NúmeroNSde FIs Anexosí:

DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO PlAUl

Despacho

Acolho 0 parecer da Assessoria
Jurídica n° 258/2018 às fl.55/58 do processo
administrativo rf 03102/2018, na integra.

À Coordenação de Licitação e
Contratos para conhecimento e providencias.

Teresina-PI, 14 de novembro de 2018.

Francisca Hi/qetk Leàf^Evangelista Nunes
Defemorcr^ública Geral
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