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D£FENSORIA PUBLICA
OO ESTADO DO PIAUÍ

PARECER JURÍDICO H° Q50 .^2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO H° 00349/2017

INTERESSADO (A): COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E

MATERIAIS.

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA £ MATERIAIS PARA REPARO

EM BASE DE SUSTENTAÇÃO.

Autorização paraEmenta: Direito Administrativo

Procedimento Licitaícrio - Valor do Contrato - Dispensa

Adequação do Valor do Contrato aode Licitação

Permissivo Legal - Art. 24, II, da Lei n° 8.666/93 -

Aquisição de Caixa D’água e Materiais - Aprovação da

minuta do Contrato - LC n° 123/06.

RELATORIO

A Coordenação de Infraestrutura e Materiais informou através do

Memorando n° 115/2017, de 06/02/2017, que foi detectado vazamento em uma

das caixas d’água que abastecemi a Unidade da Defensoria Pública da Avenida

João XXXIll, com capacidade para 1.000 L, motivo pelo qual solicitou a

substituição da caixa d’água com avaria e o reparo do local onde se encontra

localizada, com aquisição de materiais.
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A Diretoria Administrativa ás fls. 03, em 16 de março de 2017,

informa da necessidade de aquisição de uma nova caixa d’água e do material

necessário para reparar a base de sustentação.

Justificativa da Diretoria Administrativa ás fls. 04/05.

Orçamentos ás fls. 06/09, apresentados pelas Empresas GAMA

DISTRIBUIDORA, fls. 06/07, no valor de R$ 7.843,50 (sete mil oitocentos e

quarenta e três reais e cinquenta centavos), GUPIARA FERRAGENS E

MATERIAL DE CONTRUÇÕES, fls. 08, no valor de R$ 7.934,60 (sete mil

novecentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos) e o terceiro da

Empresa O DOMINÓ LTDA - MEE, fls. 09, no valor de R$ 7.883,30 (sete mil

oitocentos e oitenta e três reais e trinta centavos).

Termo de Justificativa da Coordenação da Comissão Permanente de

Licitação às fls. 10/11.

Às fls. 13 consta informação do Setor de Orçamento e Planejamento

informando da disponibilidade orçamentária para contratação da Empresa que

apresentou menor preço - GAMA COMÉCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E

INFORMÁTICA LTDA - para aquisição de caixa d’água  e material para reparo

da base de sustentação, no valor de R$ 7.843,50 (sete mil oitocentos e

quarenta e três reais e cinquenta centavos).

Documentos relativos á Empresa GAMA COMÉRCIO SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA lTDA - ME ás fls. 14/29, entre eles as

certidões às fls. 23/28.
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Minuta do Contrato às fis. 30/34.

Autos enviados à Assessoria Jurídica e recebidos em 24/03/2017

para análise.

É 0 Relatório sucinto.

FUNDAMENTACAO

1.DA CONTRATAÇÃO PARA AQUlSlÇAO DE CAIXA D’AGUA E

MATERIAIS DE REPARO NA BASE DE SUSTENTAÇÃO - LEI N° 8.666/93 -

VALOR DA CONTRATAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Nos termos do art. 24, II, da Lei n° 8.666/93, in verbis:

'Art. 24. E dispensável a licitação:

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

do inciso I do artigo anterior, desdecento) do limite previsto na alínea "a

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

do inciso II do artigo anterior ecento) do limite previsto na alínea "a

para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se
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'kr'
refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de

maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;" (grífos nossos)

Inobstante o disposto no art. 37, da Constituição da República,

quanto à obrigatoriedade da Administração Pública realizar licitação para

realizar contratações, forma de garantir igualdade entre os interessados, ficou

para o legislador infraconstitucional a análise ou escolha das situações nas

quais 0 procedimento licitatório poderá ser afastado.

A Lei das Licitações, Lei n° 8.666/93, prevê que para contratos de

determinado valor a licitação seja afastada, em razão dos Princípios da

Economicidade e da Proporcionalidade. Tal se dá em razão da relação entre

os custos do procedimento e o proveito para a Administração.

Sempre que as possiveis vantagens econômicas, na lição de Joel de

Menezes Niebuhr, não rivalizem com os custos a serem assumidos passa a ser

desproporcional exigir-se a obrigatoriedade de um procedimento licitatório,

motivo pelo qual o legislador autoriza a Administração a contratar diretamente,

por dispensa de licitação pública, nos termos do art. 24, supra mencionado.

procedimento realizado nestas circunstâncias torna-o

antieconômico, trazendo prejuizos para a Administração.

Assim

A contratação com a Empresa GAMA COMÉRCIO SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA ME para aquisição de 01

caixad’água e materiais para reparo na base de sustentação é a opção mais

ntajosa, conforme orçamentos colhidos pela Diretoria Administrativa, fls.

06/09, no valor total de R$ 7.843,50 (sete mil oitocentos e quarenta e três reais

va
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e cinquenta centavos), se adequando ao permissivo legal da dispensa de

licitação prevista no inciso II, do art. 24, da Lei n° 8,666/93.

Ademais, a Comissão Permanente de Licitação informou às fis. 11

não existirem parcelas que se refiram à aquisição objeto dos autos que

ultrapasse o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), diante da proibição contida

na parte final do inciso II, do Ai1. 24, da Lei n° 8.666/93.

CONCLUSÃO

Desta feita, diante de toda a fundamentação supra, OPINAMOS pela

contratação da Empresa GAMA COMÉRCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E

INFORMÁTICA LTDA ME, com aprovação da minuta do Contrato de fl. 30/34,

para aquisição de 01 caixa d’água com capacidade de 1.000 L e materiais

descritos na minuta de contrato, cláusula primeira

instalação e reparo da base de sustentação do equipamento, no valor total de

R$ 7.843,50 (sete mil oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta

centavos), com dispensa de licitação, nos termos do art. 24, II, da Lei n“

8.666/93, verificado o não impedimento da contratação com esta empresa, por

se tratar de microempresa, atendendo-se ao disposto na Lei Complementar n°

123/06, por ser a proposta mais vantajosa para a administração.

essenciais para a

É 0 parecer, salvo melhor juízo.

Teresina (PI), 27 de março de 2017.

AfiMÍMlJU Ívv^üíc/vo.-í?Viviane Pinheiro Pires Setúbal

Defensora Pública e Assessora Jurídica do

Gabinete da Defensoria Pública - Geral
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