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Parecer n. ?5/2017

Processo Administrativo n. 1181/2017

Origem: Diretoria Administrativa

Assunto: Procedimento Administrativo para Licitação na modalidade de dispensa para fins de

contratação de climatizadores

I - RELATÓRIO

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

do procedimento licitatório na modalidade de Dispensa de Licitação, para fins de contratação

realização de evento da Semana do Defensorde empresa para fornecer climatizadores, para

Público, no período de 15 a 17 de maio de 2017, cuja necessidade está justificada no Termo de

fls. 03/04.

2.Instada a se manifestar, a Coordenação de Orçamento informou que

há disponibilidade orçamentária e financeira para pagamento do serviço solicitado, no valor de

RS 1800,00.

3. Às fls. ,, consta minuta do termo de contrato, a ser firmado, com

base no art. 24, II, da Lei n° 8666/90, com dispensa de licitação. Documentação referente a

três orçamentos das empresas Digital Climatização- R M C JALES DE CARVALHO, TEC

VIDEO E SUNSET LIGHTS, e certidões negativas das empresas.

II -PARECER

4. A Licitação, procedimento obrigatório, regra geral, para as

contratações feitas pelo Poder Público, tem por objetivo assegurar que estas selecionarão

sempre a melhor proposta, com as melhores e mais vantajosas condições, para a
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Administração, salvaguardando, também, o direito  à concorrência igualitária entre 'õS

participantes do certame, a publicizaçào dos atos, assegurando a transparência e probidade do '

mesmo, etc.

5. No entanto, dada as especificações de algumas circunstâncias

dispensa de licitações, sendo um dos exemplos o caso em que a

compra ou aquisição do senfiço esteja dentro nos limites previstos, conforme prescrição do

art. 24, II, da Lei n® 8666/90, que é o que se vislumbra no presente caso.

concretas, resta legítima

6. Considerando o diminuto valor e ainda mais que  a economicidade é,

em suma, o fundamento da licitação, o valor do serviço não justifica o custo e o tempo

demandado para a realização do certame licitatório.

procedimento, embora7. Nos casos de dispensa de licitação,

simplificado, não deve descurar do objetivo primordial que é a seleção do contrato mais

vantajoso para a Administração Pública, a qual deve ser feita com a obrigatoriedade de atender

formalidades mínimas como a conveniência da contratação, disponibilidade de recursos, e

atenção ao princípio da economicidade.

8. No caso, observa-se que foram atendidos os requisitos essenciais

para a aquisição deste serviço, posto que está devidamente justificada a necessidade, e também

a opção pela condição mais vantajosa, tudo devidamente respaldado pela documentação

anexa, tais como: informação orçamentária, disponibilidade do recurso, objetivo e justificativa

devidamente descritas.

A realização da justiça Itinerante é, em geral, bastante divulgada,

chegando a atender quase mil pessoas em cada evento. Para garantir o conforto das pessoas

que procuram os serviços e dos funcionários da DPE/PI, é imprescindível climatizar o

ambiente local, devido ao volume de pessoas, e ao clima natural da cidade de Teresina.
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O próximo evento foi antecipado e ocorrerá, no período de 15 a 17 de

NLAIO de 2017, na Unidade João XIII, nesta Capital. Assim, emergencialmente, é necessário

adquirir o serviço.

Considerando que o valor do objeto do contrato consiste na quantia de

apenas R$ 1.800 (um mil e oitocentos reais), é, perfeitamente, cabível a contratação mediante

dispensa de licitação, na forma do art. 24, II, da Lei n° 8.666/90, menor orçamento

apresentado no processo.

4. 2-QUANTO AOS ASPECTOS CONSTANTES NA MINUTA

DO CONTRATO

4.2.1 Observando o termo de abertura de licitação, e os documentos

constantes, verifica-se que existe recurso orçamentário que assegure o pagamento das

obrigações a serem executadas no exercício, sendo certo pagamento das obrigações a serem

executadas no exercício, dcvendo-se observar a exigência de autorização expressa da

Defensoria Publica Geral para deflagração do presente processo.

4.2.2 Constata-se que a minuta do contrato, por sua vez, seguiu todas

as cautelas recomendadas pela Lei Federal n.® 8.666/93, a indicação do nome da Defensoria

Pública, como órgão interessado, a indicação da modalidade de licitação, regime de

execução, a justificativa pela dispensa da licitação, definição precisa e adequada do objeto, e

regular termo de referência.

5-CONCLUSÃO

Verificados todos estes aspectos, sendo comprovada a existência de

disponibilidade financeira e dotação orçamentária, APROVO a minuta do Contrato n°/2017,

para contratação da empresa DIGITAL CLIMATIZAÇÃO-  R M C JALES DE

CARVALHO, que apresentou o menor preço.
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HS.;

Ressalvo que, considerando que a Justiça Itinerante reaÜza-se

periodicamente, recomendo a abertura de procedimento licitatório na modalidade

pregão, para novas futuras contratações desta modalidade de serviço, de forma a

garantir sempre a contratação mais vantajosa à Administração.

E o parecer.

Teresina, 10 de maio de 2017.

Patricia Monte Feitosa

Defensora Pública — Chefe de

Gabinete da Defensoria Pública Geral do Estado do Piauí
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Processo Administrativo n. 1181/2017

Origem: Diretoria Administrativa

Assunto: Procedimento Administrativo para Licitação na modalidade de dispensa

para fins de contratação de climatizadores.

DESPACHO:

1) Acolho o parecer.

2) Determino à Coordenação de Finanças, que informe a existência do

crédito de R$ 1800,00 (mil e oitocentos reais) para fins de

pagamento.

3) Autorizo a contratação direta da empresa DIGITAL CLIMATIZAÇÂO,

nos termos do art. 24, I, da Lei n° 8666/90, pelo valor de R$ 1800,00 (mil e

oitocentos reais), por ser o menor preço para locação de

climatizadores, conforme orçamento anexo.

4) Autorizo a emissão do empenho, onerando a dotação orçamentária

indicada, para reserva do referido numerário.

5) A Coordenação de Licitação para providências.

Teresina, 11 de maio de 2017.

L
Francisca HiJ^thlj. Evangelista Nunes

Defensoria\PubUca- Geral


