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PARECER jurídico N° m\ /201g

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04076/2016

INTERESSADO (A): DIRETORIA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO; AQUISIÇÃO DE CORRENTE E POSTES - DEMARCAÇÃO DO

ESTACIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA CRIMINAL.

Autorização para

procedimento licitatório - Valor do Contrato - Dispensa de

Licitação - Adequação do valor do contrato ao permissivo

legal - Art. 24, II, da Lei n° 8.666/93 - Aquisição de

Corrente e Postes para o Estacionamento da Defensoria

Pública Criminal - Especificações constantes do Pedido

da Diretoria Administrativa - Aprovação da minuta do

Contrato - LC n° 123/06.

Ementa: Direito Administrativo

RELATORIO

A Diretoria Administrativa solicitou autorização para abertura de

procedimento licitatório para aquisição de uma corrente de 95m e 09 (nove)
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postes com 1,50m para demarcar o estacionamento da Defensoria Pública

Criminal situado na Avenida João XXIII.

Justificativa da Diretoria Administrativa às fls. 02/03.

Orçamentos de 03 empresas às fls. 04/06.

Às fls. 09 o Setor de Orçamento e Planejamento informou

acerca da existência de disponibilidade orçamentária para contratação de

pessoa jurídica para que seja efetuada a aquisição de 01 corrente de 95m

e 09 postes com 1,50m em favor da Empresa SKALA METALÚRGICA

ESTYRUTUAS METÁLICAS, cujo valor de é de R$ 3.185,00 (três mil cento

e oitenta e cinco reais).

Às fls. 10/11 encontra-se acostado Termo de Justificativa da

Comissão Permanente de Licitação.

Certidões e documentos da Empresa SKALA METALÚRGICA às

fis. 12/23, empresa que apresentou o menor preço.

Minuta do Contrato às fls. 24/28.

Autos enviados à Assessoria Jurídica para análise.

É 0 Relatório sucinto.
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FUNDAMENTAÇÃO

1.DA CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CORRENTE E POSTES PARA

O ESTACIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA CRIMINAL - 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. É dispensável a licitação:

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

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

para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se

refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de

maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;’’ (grifos 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 o procedimento licitatório poderá ser afastado.
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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 possíveis 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.

Assim, procedimento realizado nestas circunstâncias torna-o

antieconômico, trazendo prejuízos para a Administração.

A contratação com a Empresa A. LUIZ NETO ME - SKALA

METALÚRGICA para aquisição de uma corrente de 95m  e 09 postes com

1,50m que serão utilizados para demarcar o estacionamento da Defensoria
Pública Criminal situado na Avenida João XXIil em Teresina, conforme

orçamento colhido pela Diretoria Administrativa, fis. 04, no valor total de R$

3.185,00 (três mil cento e oitenta e cinco reais), se adequa ao permissivo legal

da dispensa de licitação prevista no inciso il, do art. 24, da Lei 8.666/93,

diante da informação da Comissão Permanente de Licitação, fis. 10/11 de

que inexistem pagamentos de parceias que se refiram aquisição do objeto
dos autos .
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CONCLUSÃO

Desta feita, diante de toda a fundamentação supra, OPINAMOS

pela aprovação da minuta do Contrato de fl. 24/28, para contratação com a

Empresa A. LUIZ NETO - ME - SKALA METALÚRGICA para o

fornecimento de uma corrente de 95m e 09 postes com 1,50m que serão utilizados

para demarcar o estacionamento da Defensoria Pública Criminal situado na Avenida

João XXlll em Teresina, conforme orçamento colhido pela Diretoria Administrativa, fls.

04, no valor total de R$ 3.185,00 (três mil cento  e oitenta e cinco reais), 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.

É 0 parecer, salvo melhor juízo.

Teresina (PI), 10 de janeiro de 2017.

Viviane Pinheiro Pires Setúbal

Defensora Pública e Assessora Jurídica do

Gabinete da Defensoria Pública - Gerai
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DESPACHO

t

Ref. Proc. Administrativo n° 04076/2016

Acolho 0 parecer de fis. 30/34.

À Coordenação de Licitação para conhecimento e

providências.

TeresIna-PI, 12 de janeiro de 2017.
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Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes
Defensora Pública Geral do Estado do Piauí
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