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PEFENSORIA PÚBLICA

DO ESXADO DO PIAUÍ

Gabinete da Defensora Pública Geral

Assessoria Jurídica

Parecer n“ 101/2017

Processo n" 00622/2017

Interessado: Diretoria Administrativa

Origem: Gabinete da Defensora Pública Geral

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO.

PREGÃO PRESENCIAL. PREGÃO PRESENCIAL. DUAS
TENTATIVAS

FRUSTRADAS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO

- GLP. CONTRATAÇÃO DIRETA. Flagrante prejuízo a

Defensoria Pública, ante a não conclusão do certame, ante

ausência de participantes. Possibilidade de

licitação, quando não há interesse das empresas e particulares.

DE REALIZAÇÃO DO CERTAME

a

contratar sem

I-RELATÓRIO

1. Veio ao exame desta Assessoria Jurídica os autos do Processo Administrativo

epígrafe com minuta de Edital
e anexos referente à licitação na modalidade pregão prese

em

ncial,

intermédio da qual se pretende o registro de preço para a contratação de empresa

por

para

fornecimento de gás liquefeito de petróleo - GLP (gás de cozinha) - acondicionado em botijão de
13 KG para esta Defensoria Pública.

2. Verificam-se
nos autos que o processo teve todo seu trâmite normal para a

realização do pregão. Contudo, foram feitas 02 tduast tentativas de ahertnra

no dia 04/05/2017 e a outra no dia 19/05/2017.

comparecendo nenhum interessaHn

do certame, um

^as mesmas foram desertas

sessãona , conforme publicações anexas ao processo às

não

fls. 116/120.
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3. Observa-se ainda nos autos a Justificativa
para a dispensa de licitação para

- como a minuta do contrato

empresa JL GASES COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP.

a scontração direta por licitação deserta, às fls. 145/146, bem

firmado com a
er

4. E 0 breve relatório.

II - ANÁLISE JURÍDICA

5. A licitação é o processo (ou procedimento) pelo qual

convoca pessoas particulares, interessadas em

- cujo objeto pode ser uma alienação

serviços ou a delegação de serviços públicos

com ela celebrar um

aquisição de bens, construçã
ou

para, através de um

a Administração Pública

 vínculo jurídico especial

o de obras, contratação de

 ambiente de competição,

selecionar a melhor proposta aos interesses do órgão contratante, segundo regras prefixadas na lei
e no instrumento convocatório.

6. Portanto, a licitação visa, basicamente, atingir dois objetivos: permitir

Administração Pública selecione a melhor

aos administrados

proposta ao seu conjunto de interesses e asse

que a

gurar

^rcito de disputar a participação nos negócios públicos Dessa forma,

resguardam-se dois interesses públicos relevantes: respeito ao Erário, quando se busca selecionar

a oferta mais vantajosa através da
competição (moralidade administrativa), e respeito aos

impessoalidade.
endo lícito estabelecer distinçõe

princípios da isonomia e da

injustificadas entre os administrados e entre os competidores.

nao s s

7. A Constituição pátria, no
seu art. 37, caput, preceitua que um dos princípios

norteadores da Administração é o da Legalidade, sob pena de administrador público

responsabilizado por esta violação. A eficácia de todo desempenho da administração

dependência da Lei, não há liberdade ou vontade pessoal do administrador

0

pública

ser

tem

0 que importa é a

regras previstas no direito positivo, por isso que, referir-se ao princípio

da legalidade é mencionar o total condicionamento do administrador à pretensão da Lei.

8. O insigne mestre administrativista HELY LOPES MEIRELLES, ao discorrer sobre

que significa o princípio da legalidade, leciona

obediência aos ditames e

0
que:

o administrador publico está, em toda a sua atividade funcional, sujeito
aos mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e deles não
pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido

responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme

se

e expor-se à
o caso
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9. A força de toda atividade administrativa, assim, estaria dependente ao atendimento

da lei, não possuindo, como se disse, nenhuma liberdade

público, posto ser de ordem pública a lei administrativa.

10. Consoante acima indicado^

PETRÓLEO - GLP, para a Defensoria Pública do Estarin do Piauí

_que se refere à preparação de chá/café e demais alimpnfnc

e colaboradores, e utilização em situações ocasionais.

nem vontade pessoal do administrador

contratação de GÁS LIQUEFEITO DE

- DPE, é necessária nn

quentes, destinados aos servídore.s

11. Convem destacar, que a DPE realizou 02 (duas) tentativas de abertura dn

Pregão Presencial, um no dia 04/05/2017 e
a outra no dia 19/05/2017, e as mesmas foram

a_finalidade de contratação
na sessão comdesertas, não comparecendo nenhum interessado

de GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓT.EO - GLP.

12, In casu, repita-se, que ante a ausência de participantes,

não podem ser prejudicados por falta de interesse das

pessoas físicas participarem de Certame junto a DPE.

13. Assim sendo,

os co

Defensoria Publica

dispensa da licitação justifica-se

laborados da

empresas ou

, pois, a DPE tentou realizar

processo hcitatório de Pregão Presencial sem êxito por duas vezes, com isso, na hipótese de não

haver interessados na Licitação, a Lei 8.666/93, seu art. 24, V, prevê a dispensa
em

, in verbis,
com grifos:

Alt. 24. É dispensável a licitação”:

(■■●)

V
- quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta,

justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo à administração,
mantidas, neste caso, todas as condições estabelecidas.”

14. Dessa forma, resta evidenciado a possibilidade da Defensoria proceder
contratação direta do mesmo objeto, fazendo uso da dispensa da Licitação, na forma do art. 24, V
da Lei n.° 8.666/93, com a finalidade de não prejudicar os servidores e colaboradores

envolvidas com as atividades da Defensoria Pública do Estado do Piauí.

15. Frisa-se,

com a

que estão

no entanto, que a necessidade de observar com, quando da contratação
dispensa, o valor do serviço que está sendo praticado no mercado, bem como,
constantes no edital da licitação frustrada.

as cond ições
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16. Segue abaixo, o entendimento do Tribunal de Contas da União,em caso análogo,
if7 verbis, com grifos:

Ementa: Licitação Fracassada - itens sem interessados.

TCU decidiu: uma vez compridas todas as formalidades legais
pertinentes que garantam a ampla participação dos licitantes na alienação
de materiais e equipamentos, divididos por itens ou unidades autônomas
na modalidade concorrência, se ainda assim, não acudirem interessados

para todas as parcelas ofertadas, é cabível a aplicação do disposto no
art. 24, inciso V, da Lei n.® 8.666/93, para venda dos itens e unidades

remanescentes, mantidos todos os critérios de habilitação, preço
minimo e demais condições fixadas no edital que deu início ao

certame, limitada a dispensa de nova licitação ao prazo máximo de
sessenta meses.” Fonte TCU. 016.731/95-6. Decisão n.« 655/1995 -
Plenário.

17. Outrossim, convém mencionar, que a dispensa da licitação não implica dizer que a
DPE poderá contratar

Constituição Federal Brasileira,

pessoas jurídicas sem fazer qualquer exigência, mesmo porque a

seu art. 195, §3° veda a contratação de pessoas Jurídicas
em

que

tenham débito com o sistema de Seguridade Social.

18. Contudo, salienta-se, como não apareceu nenhum interessado

Defensoria Pública tentou realizar pesquisa de mercado com fornecedores locais, porém somente

empresa J. L Gases ofereceu orçamento, razão pela qual aquela emnresa foi esmihiria

ao certame a

gomo Fornecedora, além disso, constatmi-
se que o preço apresentado oela emnresa é

compatível com os orecos praticados no mercado.

19. Com isso, convêm ressaltar que foi acostado aos autos dn processo o estatuto

social da empresa JL GASES COMERCIO E TRANSPORTES T.TnA

todas as certidões negativas atestando

- EPP, bem como

^regularidade fiscal da mesma, além da manifestação

na contratação direta, orçada em RS 7,094.40 fsete mil p

noventa e quatro reais e quarenta centavos), inclusive, o citado valor da contratação tPm

previsibilidade de dispensa de licitação, conforme Art. 24. II da Lei 8.666/9.3

da empresa demonstrando interessa

20. Desta forma, considerando que JÁ FORAM DEFLAGRADOS DOIS

CERTAMES LICITATÓRIOS tendo como resultado em ambos a LICITACÂO DESERTA

optando a Administração pela çontratayao direta, na qual a empresa apresentou documentação
exigida, a imprescindibilidade do

serviço a ser contratada por meio do supracitado processo, a

DPE não pode quedar-se inerte perante a situação apresentada, o que consequentemente
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significaria enorme prejuízo, em especial aos servidores

princípio da supremacia dos interesses públi

serviços, nos moldes do art. 24, V, da Lei n° 8.666/93.

motivo pe
ICOS

e colaboradores, destoando assim do

lo qual restou a contratação direta dos

21. Ressalte-se que a quantidade de gás de cozinha que

pregão presencial, conforme o Termo de Referência às fls. 73/74,

se pretendia adquirir com o

era de 465 unidades, e com essa

nova realidade da contratação direta é apenas de 96, sendo

disponibilidade orçamentária e financeira^ o douma vez

necessária a declaração Hp

cumento de f1. 48 remnnfa a

uma despesa diferente da que está nrestes a se efetivar.

22. Ademais, o Tribunal de Contas da União é claro ao afirmar que: ”É vedado

/racionamento de despesas para adoção de dispensa de licitação
menos

adquirido”.

modalidade de licitação

rigorosa que a determinada para a totalidade do valor do objeto a ser licitado

OU

ou

III - CONCLUSÃO

23. Ante todo o exposto, tendo em conta o que estabelece a Lei 8.666/93,

24, II e V, APROVO a minuta do contrato, tendo em vista

cautelas das Leis n° 10.520, de 17 de julho 2002, Lei Federal n.° 8.666/93 e do Decreto Estadual n°
11.319/2004.

em seu art.

que este preenche todos os requisitos e

24. Convêm ressaltar
o exposto no tópico 21, e o despacho exarado pela

Coordenação de controle Interno, às fls, 113/115, sendo relevante tomar OS apontamentos

elencados ao que se aplique a minuta do presente contrato.

E 0 parecer, ora submetido à douta apreciação superior.

Pede e espera deferimento.

Teresina, 30 de maio de 2017.

JOÃO CASTELO BRANCO DE VASCONCELOS NETO

Defensor Public^) e Assessor Jurídico do
Gabinete da Defensoria Pública Geral
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