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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESXADO DO PIAUÍ

Gabinete da Defensora Pública Geral

Assessoria jurídica

Parecer n^ 144/2017

Processo n- 02102/2017
Interessado: Diretoria Administrativa

Assunto: Fornecimento e Instalação de divisórias

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇAO

DIRETA. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DRY WALL, COM

PORTA, PARA A REFORMA DO AUDITÓRIO DA DEFENSORIA

PÚBLICA. REGULARIDADE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO.

JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A

EFETIVA CONTRATAÇÃO. MINUTA DE CONTRATO QUE
SEGUIU TODAS AS CAUTELAS RECOMENDADAS PELA LEI

N.s 8.666/93.

I - RELATORIO

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

procedimento licitatório na modalidade de dispensa de licitação, originado por

intermédio de expediente da Diretoria Administrativa (fl. 01), para fins de aquisição de

divisórias Dry Wall, com porta, para reforma do auditório da Defensoria Pública, cuja

necessidade está justificada às fls. 02/03.

2. Foram acostadas aos autos 03 (três) propostas de preços (fls. 10/12);

3. Consta nos autos TERMO DE REFERÊNCIA detalhando as características

das divisórias desejadas às fls. 04/09, além do TERMO DE JUSTIFICATIVA n^. 034/2017

- CLC DPE-PI, optando pela contratação direta com dispensa de licitação, fundado no art.
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24, II, da Lei 8.666/93, considerando o valor do serviço a ser contratado e indicando a

empresa J V N OLIVEIRA MENDES - ME., que apresentou melhor proposta, com valor de

R$ 2.700,00 [dois mil e setecentos reais].

4. Instada a se manifestar, a Coordenação de Orçamento informou que há

disponibilidade orçamentária e financeira para a contratação solicitada.

5. Verifica-se ainda dos autos os atos constitutivos da empresa J V N

OLIVEIRA MENDES - ME., documentos pessoais de seu representante,  bem como

certidões que atestam a regularidade fiscal da empresa;

6. Por fim, às fls. 25/28, consta minuta do termo de contrato, a ser firmado

com a contratada, com base no art. 24, II, da Lei n° 8666/93,

7. É 0 breve relatório.

II-ANALISE jurídica

8. 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 à competição. São circunstâncias peculiares que

aconselham a contratação direta, desde que preenchidos os requisitos previstos em lei.

9. 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 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
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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; (grifo nosso)

10. Nesses casos, o legislador entendeu que, em função do pequeno valor

financeiro envolvido, não 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 0 valor a ser despendido pela Administração Pública."

11. 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.

12. 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 objeto do contrato consiste na quantia de R$ 2.700.00

fdois mil e setecentos reaisl.. perfeitamente cabível e recomendável tal contratação

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

13. 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 declaração sobre a necessidade da

contratação do serviço, destinando-se a fim precípuo da

Administração (fls. 02/03];

b) 03 (três] propostas de preços do serviço a ser contratado;

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

2012. p. 335.
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c) os motivos da escolha do fornecedor e da aceitação do valor

proposto encontram-se indicados no processo;

d) declaração do setor financeiro sobre a existência de crédito

orçamentário suficiente para atender a despesa global do contrato;

e) os atos constitutivos da empresa ] V N OLIVEIRA MENDES -

ME., documentos pessoais de seu representante, bem como

certidões que atestam a regularidade fiscal da empresa.

2.1 DA VEDAÇÃO AO FRACIONAMENTO DE DESPESA

14. Fracionamento, à luz da Lei de Licitações, caracteriza-se quando se divide

a despesa para utilizar modalidade de licitação inferior à recomendada pela legislação

para o total da despesa ou para efetuar contratação direta.

15. A Lei 8.666/1993 veda no art. 23, § 5^ o fracionamento de despesa,

quando aduz que "é vedado fracionamento de despesas paro adoção de dispenso de

licitação ou modalidade de licitação menos rigorosa que a determinada para o totalidade

do valor do objeto a ser licitado".

16. Como podemos observar nas decisões reiteradas do TCU, a qual, grifa-se:

Um dos requisitos para que se caracterize o fracionamento de

despesas é que os objetos licitados separadamente pudessem ser

realizados concomitantemente.

Acórdão 935/2007 Plenário (Sumário)

Planeje a atividade de compras, de modo a evitar  o fracionamento

aquisição de produtos de igual natureza e possibilitando a

utilização da correta modalidade de licitação, nos termos do art.

15, § 7^, II, da Lei n^ 8.666/1993.

Acórdão 2575/2009 Plenário

na

4



-..IS..

Planeje adequadamente as compras e a contratação de serviços

durante o exercício financeiro, de forma a evitar  a prática de

fracionamento de despesas.

Acórdão 324/2009 Plenário

17. Dito isso, cabe salientar que a aquisição de divisórias para a finalidade de

reformar o Auditório desta esta Instituição não esta sendo realizada de forma

fragmentada no mesmo exercício financeiro, logo,  o presente processo licitatório

respeita a legislação vigente e o entendimento do TCU.

2.2 DA MINUTA DO CONTRATO

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

apresentado às fls. 28/32.

19. Nesta banda, cumpre registrar que a minuta seguiu todas as cautelas e

formalidades 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, o regime de execução e a definição precisa e adequada

do objeto.

III ■ CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, OPINO no sentido de que o procedimento de

dispensa de licitação para a contratação de empresa J V N OLIVEIRA MENDES -

ME.- para fornecer e instalar divisórias dry wall, com portas para a reforma do

Auditório desta DPE/Pl. 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.

20.

21. Ademais, OPINO que os próximos Processos Administrativos desta

Defensoria Pública, que estiverem ou passarem por vossas respectivas Coordenações ou
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Diretorias Administrativas tenham folhas, com os andamentos gerados, devidamente
carimbados, numerados e rubricados pelo responsável, tudo em atenção ao Art. 27, §3®
da Lei 6.782, de 28 de março de 2016, que regula  o Processo Administrativo no
âmbito da Administração Pública do Estado do Piauí.

É 0 parecer, ora submetido à douta apreciação superior.

Pede e espera deferimento.

Teresina, 17 de junho de 2017.

PATÇICIA F. MONTE FEITOSA
D^ensora Pública e Chefe de

Gabinete da Defensoria Pública Geral do Estado do Piauí
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