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DO ESTADO DO PIAUÍ

PARECER JURÍDICO N°.3nf 2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02355/2017

INTERESSADO (A): DIRETORIA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE SOBRE A POSSIBILIDADE

JURÍDICA DO PEDIDO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E
UM) APARELHOS DE TELEFONE FIXO PARA SUPRIR A DEMANDA DA
DEFENSORIA PÚBLICA.

1, RELATÓRIO

Trata-se de solicitação da Diretoria Administrativa para
abertura de processo licitatório para aquisição de 21 (vinte e um)
aparelhos de telefones fixos, para suprir a demanda da Defensoria

Pública, tendo em vista a grande quantidade de aparelhos quebrados
inexistentes em diversos gabinetes de Defensores Públicos.

ou

Justificativa ás fls. 02/03, relativa á indispensabilidade da
existência de aparelhos de telefones, com linha e ramal, sendo realizado

um mapeamento dos ramais existentes e constatado problemas nos
aparelhos telefônicos, uma vez que são bastante antigo o que dificulta a
comunicação, surgindo á necessidade de aquisição de aparelhos
como forma de melhorar a infraestrutura e fornecer melhores condições
de trabalho.

novos

Termo de Referência às fls. 04/08, especificando
características dos aparelhos a serem adquiridos, acompanhado de 03
(três) orçamentos (fls. 09/11).

Memorando n° 421/2017 da Coordenação de Finanças (fl.
14) informando disponibilidade orçamentária para fins da contratação,
indicando ainda que a classificação da despesa se dará através do
elemento de despesa 449052 - fonte de Recurso 100;

empresa que apresentou a melhor proposta
apresentou a documentação necessária para a contratação, sendo

as

A nao
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solicitado novo orçamento, conforme despacho da Comissão de
Licitação (fl. 16), sendo apresentado novo orçamento à fl. 18.

Consta do processo Termo de Justificativa n° 041/2017 -
CLC DPE-PI (fls. 34/35) acolhendo a dispensa da licitação,
fundamento no art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93,

Consta outro memorando,

Coordenação de Orçamento e Finanças (fl. 37),
disponibilidade orçamentária para fins da contratação, indicando ainda
que a classificação da despesa se dará através do elemento de despesa
449052 - fonte de Recurso 100;

Constam do processo as cópias dos seguintes documentos
da empresa que apresentou a melhor proposta: Contrato Social (fls.
20/23); comprovante de endereço de um dos sócios (fl. 24); cédula de
identidade dos três sócios (fls. 26/27); certidão negativa de débitos
trabalhistas (fl. 28); certidão conjunta negativa  e da dívida ativa do
município (fl. 29); certidão quanto á dívida ativa do Estado (fl. 30);
certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos

tributos federais e á dívida ativa da União (fl. 33) e; certidão de
regularidade do FGTS - CRF (fl. 38).

Às fls. 39/44 consta minuta do futuro contrato de aquisição
de aparelhos de telefone fixos.

com

o  de n° 525/2017 da
informando

aos

Autos enviados à Assessoria Jurídica, recebidos em

11/10/2017 para análise da possibilidade jurídica do pedido.

Ê o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.IDAS QUESTÕES PRELIMINARES

I - Sobre a autuação e registro do processo

Compulsando-se os autos do presente processo
administrativo, é possível extrair que fora regularmente iniciado, tendo
sido autuado, protocolado e registrado, na forma exigida pelo artigo 38,
caput, c/c artigo 4°, todos da Lei n° 8.666, de 1993. Além disso,
folhas foram sequencialmente numeradas e rubricadas, tal como exige a
Defensoria Pública Geral do Estado.

suas

II" Sobre a disponibilidade orçamentária para garantir a despesa

Segundo o artigo 14, da Lei n° 8.666/93, nenhuma compra
será feita sem a indicação dos recursos orçamentários para o seu
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pagamento. Igual disposição é albergada no artigo 7° da mesma lei, no
que toca às hipóteses de obras e serviços, situação que é repetida no
caput do artigo 38 do referido diploma normativo.

No caso ora em análise, consta nos autos declaração da
existência de crédito orçamentário para atendimento da despesa
questão (fl. 37), constando à fl. 12 a autorização da autoridade
competente para a contratação pretendida.

III - Sobre a justificativa para a deflagração do procedimento

em

A doutrina moderna ensina que todo ato administrativo
precisa ser motivado. No terreno dos contratos administrativos

diferente. Além de cumprir regramento legal a decisão por contratar
esse ou aquele objeto precisa ter uma conformação com o interesse
público, situação que só é demonstrável a partir da motivação ou
justificativa do ato de contratação.

nao e

Salienta-se que, em se tratando de licitações e contratos,
levando em conta que os órgãos integrantes do controle externo irão

analisar a conduta do gestor algum tempo depois, as razões que
determinaram a prática do ato devem ser inteiramente registradas, para
não permitir qualquer tipo de análise equivocada no futuro. Nesse
sentido, tem-se que atentar também para o controle social, em
crescimento no país, especialmente através da constituição de
"observatórios sociais", pelas redes sociais, ou, ainda, pelos canais de
transparência.

Há que se ponderar, ainda, que justificar a abertura de um
processo para contratação significa demonstrar previamente, de
maneira metódica e didática, as razões pelas quais a Administração
está a contratar esse ou aquele objeto, inclusive quanto ao aspecto
quantitativo. Ou mesmo porque escolheu um caminho em detrimento

de outro. Nesse sentido, tem-se que a justificativa genérica, que não
demonstra claramente a ligação entre o objeto a ser contratado e a sua
aplicação prática no dia-a-dia da Administração, nem o porquê fora
escolhido esse ou aquele caminho, não é recomendável.

O que se põe aqui é que se houver no futuro algum
questionamento sobre o porquê da contratação, o fato de ter sido bem
justificado, com a indicação precisa das necessidades administrativas

no momento histórico, colocará o gestor numa situação de
tranquilidade frente às auditorias realizadas pelos órgãos de controle,
ou frente aos questionamentos feitos pela sociedade.
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Consta nos autos ffl. 01), que o objetivo da aquisição de 21
fvinte e um] aparelhos de telefones fixos, é para suprir a demanda da
Defensoria Pública, tendo vista a grande quantidade de aparelhos

em diversos gabinetes de Defensores

.Públicos. Registra-se apenas que tal justificativa
responsabilidade do órgão interessado na contratação em comento.

em
quebrados ou inexistentes

é de inteira

IV - Sobre a pesquisa de preços e a estimativa do gasto

Com relação á Justificativa de preço, convém mencionar que
a ampla e adequada pesquisa de preços permite a correta estimativa do

custo do objeto a ser adquirido em planilhas de quantitativos e preços
unitários, define os recursos orçamentários suficientes para a cobertura
das despesas contratuais e serve de balizamento para a análise das
propostas dos licitantes, conforme dispõem os arts. 7°,§ 2°, II, 15 V §
1°) 40, §2°, II, 43, IV e V, todos da Lei n° 8.666/93.

Nesse ponto, destaca-se a recente Instrução Normativa
SLTI/MPOG n° 5/2014, que dispõe sobre novos procedimentos
administrativos para a realização de pesquisa de preços para a
aquisição de bens e contratação de serviços em geral, a qual se
transcreve a seguir.

Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 5/2014
Dispõe sobre os procedimentos administrativos

básicos para a realização de pesquisa de preços
para a aquisição de bens e contratação de
serviços em geral.
A SECRETÁRIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO,
uso das atribuições que lhe confere o art. 34, I,
"b", do Anexo I ao Decreto n° 8.189, de 21 de

janeiro de 2014, e tendo em vista o disposto
art. 3° do Decreto n° 1.094, de 23 de março de
1994, e nos arts. 40, X, e 43, IV, da Lei n° 8.666,
de 21 de Junho de 1993, resolve:

Art. 1° - Esta Instrução Normativa dispõe sobre o
procedimento administrativo para a realização
de pesquisa de preços para a aquisição de bens
e contratação de serviços em geral.

Parágrafo único - Subordinam-se ao disposto
nesta Instrução Normativa os órgãos e entidades
integrantes do Sistema de Serviços Gerais
(SISG).

no

no
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Art, 2“ - A pesquisa de preços
realizada mediante a utilização de um dos

seguintes parâmetros: (Alterado pela Instrução
Normatíva 7, de 29 de agosto de 2014).
I - Portal de Compras Governamentais;

// pesquisa publicada em mídia especializada,
sítios eletrônicos especializados ou de domínio
amplo, desde que contenha a data e hora de
acesso.

será

III contratações similares de outros entes
públicos, em execução ou concluídos nos 180
(cento e oitenta) dias anteriores à data da
pesquisa de preços; ou.

IV pesquisa com os fornecedores.

§1° No caso do inciso I será admitida a pesquisa
de um único preço. (Alterado pela Instrução
Normativa n° 7, de 29 de agosto de 2014).
§2° No âmbito de cada parâmetro, o resultado
da pesquisa de preços será a média ou o menor

dos preços obtidos. (Alterado pela Instrução
Normativa n° 7, de 29 de agosto de 2014).
§3° A utilização de outro método para a
obtenção do resultado da pesquisa de preços,

deverá serque não o disposto no § 2°,
devidamente justificada
competente.

§4° No caso do inciso IV, somente
admitidos os

pela aut

preços cujas datas

oridade

serão
não se

diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta)
dias.

§5° Excepcionalmente, mediante justificativa da
autoridade competente,
pesquisa com menos
fornecedores.

§6° Para a obtenção do resultado da pesquisa
de preços, não poderão ser considerados
preços inexequíveis

elevados, conforme critérios fundamentados e
descritos no processo administrativo.

Quando a pesquisa de preços for
realizada com os fornecedores, estes deverão

receber solicitação formal para apresentação de
cotação.

Parágrafo único - Deverá ser conferido aos
fornecedores prazo de resposta compatível

será admitida a

de três preços ou

os
ou os excessivamente

Art. 3^

com a
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complexidade do objeto .
será inferior a cinco dias úteis.

Art. 4° - Não serão admitidas estimativas de
preços obtidas em sítios de leilão ou de
intermediação de vendas.

Art. 5° - O disposto nesta Instrução Normativa

não se aplica a obras e serviços de engenharia,
de que trata o Decreto n° 7.983, de 8 de abril de
2013.

Art. 6° - Esta Instrução Normativa entra em vigor
na data de sua publicação.
Parágrafo único. Esta Instrução Normativa

se aplica aos processos administrativos já
iniciados. (Alterado pela Instrução Normativa n°
7, de 29 de agosto de 2014).

a ser licitado, o qual não

nao

De acordo com

SLTI/MPOG n° 5/2014, alterada pela Instrução Normativa SLTI/MPOG
n° 7/2014, que pode ser utilizada como parâmetro para a Defensoria
Pública do Estado do Piauí, a consulta será realizada mediante
utilização de um dos parâmetros elencados nos incisos do art. 2°.

a nova sistemática adotada na IN

a

No que tange à obtenção do resultado da pesquisa, o
normativo prevê a média ou o menor dos preços obtidos em cada fonte,
devendo a Administração se valer de três preços ou fornecedores,
desconsiderados os preços inexequíveis ou os excessivamente elevados.

Note-se que tais diretrizes consolidam, em certa medida, a
praxe administrativa e a orientação do TCU no tocante à utilização do
número mínimo de três preços ou orçamentos de fornecedores distintos
para realizar a estimativa de preços por ocasião da instauração de
procedimento licitatório. Além disso, há vedação expressa da utilização
de preços inexequíveis ou os excessivamente elevados como parâmetro
de aferição do preço médio.

Na situação dos autos veriílca-se que a Administração
realizou pesquisa de preços de mercado ffls. 09/11 e 18b dentro do
padrão iurídico-formal exigido.

Convém ressaltar, no entanto, que as cotações de preços
enviadas pelos fornecedores precisam estar válidas, legíveis, estar
assinadas e carimbadas, conter número do CNPJ, estar datadas, conter
identificação da pessoa que a firmou na qualidade de representante da
empresa e, por fim, apresentar detalhes que evidenciem que a empresa
consultada teve conhecimento prévio dos detalhes do objeto cotado.

● -5
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Cabe destacar, ainda, que deve a Administração ter
presente a importância da pesquisa de preço, no sentido de que o preço
indicado reflita, efetivamente, o preço encontradiço no mercado
consumidor pertinente, analisando caso a caso o preenchimento desta
exigência de acordo com os elementos que dispuser.

V- Sobre a preferência de microempresas e empresas de pequeno
porte

De acordo com a Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, que trata do tratamento diferenciado e favorecido às

microempresas e empresas de pequeno porte nas aquisições públicas,
alterada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014, as
contratações mediante dispensa de licitação, fundadas nos incisos 1 e II

do art. 24 da Lei n° 8.666/93, deverão observar a preferência de
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata o art. 49, inc.
IV, da referida Lei:

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e
48 desta Lei Complementar quando:
(...)

IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos
termos dos arts. 24 e 25 da Lei n° 8.666, de 21

de junho de 1993, excetuando se as dispensas
tratadas pelos incisos I e II do art. 24 da mesma

Lei, nas quais a compra deverá ser feita
preferencialmente de

empresas de pequeno porte, aplicando-se o

disposto no inciso I do art, 48. (Redação
dada pela Lei Complementar n® 147, de 7 de
agosto de 2014).

Portanto, quando das contratações por dispensa de licitação
fundadas nos incisos I e II do art. 24 da Lei n° 8.666/93,
Administração deverá observar a necessidade de preferência para
contratação com microempresas e empresas de pequeno porte.

Analisando-se o contrato social (fl. 20/23), verifica-se que a
empresa que ofertou o menor preço e apresentou a documentação
exigida, está enquadrada como empresa de pequeno porte, tendo capital
social registrado de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), atendendo
disposto no art. 49, IV, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006, com redação dada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de
agosto de 2014.

microempresas e

a
a

ao
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2.2 DO MÉRITO DO PARECER
I “ Sobre a legalidade do objeto da avença a ser

O objeto da avença que se pretende firmar não tem
implicação de ordem legal, uma vez que se trata de aquisição de
aparelhos de telefones fixos para a Defensoria Pública.

De qualquer forma, apesar de não haver implicação de
ordem legal intrínseca quanto ao objeto, o procedimento para tal
contratação, se por meio de licitação ou não, precisa ter conformação
legal, o que será analisado nos tópicos seguintes.

II - Sobre o fundamento do procedimento da contratação

Cumpre referir que são dois os fundamentos do
procedimento de contratação: licitação, de um lado, e contratação
direta, de outro.

No primeiro, a Administração pode lançar mão (conforme
circunstâncias do caso concreto) das modalidades concorrência, tomada
de preços, convite, pregão, leilão e concurso. No segundo, a contratação
poderá ter por fundamento as hipóteses de: (i) licitação dispensada
previstas no artigo 17 da Lei 8.666/93; de (ii) dispensa de licitação
regulada nos incisos do artigo 24 da Lei 8.666/93; ou, ainda, as (iii)
situações de inexigibilidade previstas no caput e nos incisos do artigo
25 da referida lei geral de licitações.

Segundo se extrai dos autos, o objeto enquadra se na
hipótese de dispensa de licitação conforme o artigo 24, inciso II, da Lei
n° 8.666/93:

as

‘Arí. 24". É dispensável a licitação:
(...)

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;".

Para a incidência do referido dispositivo, então,
requisitos: a) ser a despesa de valor não superior a 10% do limite
previsto na alínea “a” do inciso II do artigo 23 da Lei 8.666/93; e, b) não
constituir a despesa uma parcela de uma outra contratação de maior
vulto que possa ser realizada de uma só vez.

sao

Avenida Joâo XXIll, n« 853, Jockey | 64049-010 - Teresina - Pi
defensoriapublica@defensoria.pi.gov.br | www.defensoria.pi.gov.br | (86) 3232-0350



5tj

DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

Registra-se que a regra é a de que todo e qualquer contrato
firmado pela Administração seja precedido de licitação, na forma do art.

37, inc. XXI, da CF/88. Em outros termos, a contratação direta é
exceção a essa regra, razão pela qual precisam ser interpretadas com
cautela e visar sempre o atendimento de uma situação de manifesto
interesse público.

Quanto ao primeiro requisito a ser observado, não será
possível contratar diretamente, via dispensa em razão do valor, se a
despesa oriunda do contrato ultrapassar a cifra de 10% (dez por cento)
do limite previsto na alínea “a” do inciso II do artigo 23 da referida Lei
n° 8.666/93, que assim estabelece:

"Arí. 23. As modalidades de licitação a que se
referem os incisos I a III do artigo anterior
determinadas em função dos seguintes limites,
tendo em vista o valor estimado da contratação:
(...).

II - para compras e serviços não referidos no
inciso anterior: a) convite até R$ 80.000,00
(oitenta mil reais);

serão

Para preencher esse primeiro requisito, o contrato não
poderá ser superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais). Considerando que a
contratação pretendida está estimada em um total de R$ 1.108,80 (hum
mil, cento e oito reais e oitenta centavos), conforme se verifica do
documento de fls. 34/35, entende-se por estar preenchido tal requisito.

Quanto ao segundo requisito, não constituir a despesa
uma parcela de outra contratação de maior vulto que possa
realizada de uma só vez, embora não o diga expressamente o inciso II
do artigo 24, fica clara a intenção do legislador de impedir a contratação
direta por meio de eventual fracionamento do objeto para adequar
valor permitido para a dispensa. Em verdade, trata-se da aplicação,
mutatis mutandi, da regra contida no § 5° do artigo 23 da Lei n°
8.666/93, que diz:

ser

ao

Art. 23"

[...]
§5°. É vedada a utilização da modalidade

"convite" ou "tomada de preços", conforme o caso,
para parcelas de uma mesma obra ou serviço,
ainda para obras e serviços da mesma natureza

e no mesmo local que possam ser realizadas
conjunta e concomitantemente.

ou

sempre que o
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somatóno de seus valores caracterizar o caso de
"tomada de preços 'concorrência",
respectivamente, nos termos deste artigo, exceto
para as parcelas de natureza específica
possam ser executadas

ou

que
por pessoas

empresas de especialidade diversa daquela do
executor da obra ou serviço”.

ou

Nesse sentido, transcrevem-se, em parte, as seguintes
decisões do TCU:

%..) determinar à Prefeitura Municipal de
Araguari/MG que observe rigorosamente
disposições da Lei n.^ 8.666/93, coibindo

irregular da dispensa de licitação
aquisições de

as
o uso
em

mesma natureza, cujo
montante total ultrapasse o limite máximo

vigente, tendo em vista o disposto nos art,
23, § 2°, c/c o art, 24, II, da referida Lei”.
(ACl 47315/081. Sessão: 13/05/ 08. Classe:
Relator: Ministro Guilherme

FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO.}.

Palmeira

"2.15”. No que se refere à despesa com serviços
gráficos, a responsável relacionou, [...], despesas
sem licitação que atingem o montante de

R$13.736,00, superior ao valor consignado
relatório de auditoria interna que foi de apenas
R$9.400,00 [...]. O

despesas com publicações, no período de janeiro
a setembro/2002, cujo valor informado pela
responsável é de R$ 17.974,40 [...], superior
consignado pelo Controle Interno (subitem 3.8.1).
Logo fica patenteado o descumprimento do art.

24, I, da Lei n° 8.666/1993, que fixa em R$
8.000,00 o limite de dispensa para compras e
outros serviços.

2.16. O argumento esposado pela ex gestora do
Coren/PA, no sentido de que as despesas
individuais referentes a cada um dos casos são

inferiores ao limite exigido para contratação por
meio de licitação não pode prosperar, visto que
despesa pertinente a cada objeto deve

considerada no seu todo, embora o objeto seja
divisível. O parcelamento não pode conduzir à
fuga ao procedimento de licitação.

no

mesmo ocorre com as

ao

a
ser
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2.17. B pacifico o entendimento desta Corte
de Contas (Acórdãos 73/2003
66/99

2“ Câmara;
Plenário) no sentido de que as

compras devem ser programadas pelo total
exercício financeiro,

observando o principio da anualidade do
orçamento, consoante o estabelecido no art,
Sy caput, da Lei n° 8.666/1993.
situação sob exame constata-se que não
houve planejamento adequado das compras,
na forma do inciso II do §7** do art. 15 da
Lei

para todo o

Na

8.666/1993,
fracionamento da despesa,
superou o limite fixado no art. 24, inciso H,
do citado diploma legal. [ACÓRDÃOJ9.4.
Determinar ao Coren/PA que: 9.4.1. Observe o
disposto nos aHs. 8°, 15, §7°, inciso U; e 23,
§§ 1° a 5° da Lei n° 8.666/1993,
programando a despesa pelo total para
todo o exercício financeiro, em atenção ao
princípio da anualidade do orçamento,
evitando

ensejando o
cujo total

fracionamentos ilícitos
despesa;'’ (Acórdão 3373/2006, de 21.11.06
Classe: VI Relator: Ministro Augusto Nardes
FISCALIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO.).

de

Contratações com indícios de irregularidades: 3
Fracionamento de despesas O fracionamento é
prática vedada pelo § 5^ do art. 23 da Lei n.^
8.666/93.
despesa com o propósito de utilizar modalidade
de licitação inferior à recomendada pela lei para
a  totalidade dos gastos '‘ou para efetuar
dispensas de certame, ocasionando contratações
diretas sem disputa". As licitações deflagradas
ao longo do exercício financeiro, com vistas a um
mesmo objeto ou finalidade, devem contemplar
modalidade de licitação “correspondente
conjunto do que deveria ser contratado". Com
base nesse entendimento, o relator considerou
presente, na gestão da SPRF/ GO, irregularidade
envolvendo fracionamento de despesas. No
concreto, teria havido parcelamento de gastos
com a aquisição de material de informática e com
a contratação de serviços de reforma de rede
elétrica mediante o uso de dispensas de licitação

Caracteriza-se pela divisão da

a
ao

caso
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para atender a postos policiais localizados

diversos municípios do Estado, contemplando
valores individuais abaixo de oito mil e de quinze
mil reais, respectivamente. Considerando que
valores

em

os
envolvidos de baixa

representatividade, decidiu a Primeira Câmara

expedir tão somente determinações corretivas à

SPRF/GO”. (Acórdão 589/20101^ Câmara,
Marcos

eram

TC032.806/20083, rei MinSubst

Bemquerer Costa, 09.02.2010)

Assim, cabe à Administração, com base no planejamento
detalhado que deve nortear sua atuação na área de aquisição de bens e
serviços, demonstrar que não realizou nem pretende realizar,
exercício financeiro, contratações do mesmo objeto ou objeto de
natureza similar que, somadas, ultrapassem o limite máximo legal.

No mesmo sentido, a orientação do TCU, segundo a qual
deve ser analisado o planejamento das contratações de bens e serviços
do órgão para aquele exercício financeiro.

no

“9.9.3

contratações a partir de dados históricos e

de estimativas futuras, de modo a permitir
a  realização de devido procedimento
licitatório, na modalidade adequada,
vistas à contratação de serviços, obras e
aquisições, evitando o /racionamento das
despesas e fuga à licitação, em
cumprimento ao art. 37, XX da Constituição
Federal e art. 2" da X^i n®. 8.666/93".

(Acórdão n° 2.219/2010 - Plenário).

realize planejamento de suas

com

Portanto, à vista de todos os aspectos elencados, conclui-se

será verificada se, paraque a inexistência de fracionamento

determinado objeto - aí inclusos os bens ou serviços de natureza similar
-, não houve contratações prévias no exercício, nem há previsão de
contratações ulteriores, em valor global superior ao limite legal.

A Administração deverá identificar dentro do que for
previsível, os objetos de mesma natureza ou natureza similar a serem

contratados ao longo do exercício financeiro, utilizando a modalidade

pertinente ao somatório dos valores estimados; quando se estiver diante
de contrato com possibilidade de prorrogação (art. 57, I, II e IV, da Lei
n° 8.666/93), deve-se considerar todo o período de possível duração do
contrato. Será possível dividir as contratações em tantas parcelas
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quantas forem econômica e tecnicamente viáveis, desde que respeitada
à modalidade correspondente ao todo, nos termos do art. 23 da Lei n°
8.666/93.

Com efeito, parece ser esse o melhor entendimento,
considerando o dever da Administração de prever e planejar seus
gastos, aplicando os recursos públicos da melhor forma possível.

Ano tese que, por "natureza" dos bens e serviços, para fins
de verificar a similaridade, deve-se entender espécie de um gênero.
Exemplificando; sabão, detergente e desinfetante não são idênticos

entre si, mas guardam fortes traços de similaridade, pois são todos do
gênero "materiais de limpeza".

Sobre a utilização da modalidade pertinente ao total, Carlos
Ari Sundfeld disciplina:

“Com isso objetiva-se, sobretudo evitar que, por
meio do fracionamento do objeto a ser licitado e
consequente abertura de múltiplas licitações,
acabe-se utilizando modalidade licitatória mais

singela, em detrimento da competitividade,
embora o porte econômico das várias parcelas
exigisse se enfeixada em um único contrato,
modalidade mais ampla."

Observe-se que a preservação do princípio da moralidade é,
expiicitamente, a base do comentário acima. Observe-se, ainda, que ele
tem total cabimento para fundamentar a adoção da tese acima
delineada: é necessário que se preserve a competitividade e se busque a
fiel aplicação da Lei de Licitações, obrigando que se eleja a modalidade e
afira a possibilidade de dispensa considerando todos os objetos cuja
necessidade seja previsível durante o respectivo lapso temporal
(exercício orçamentário ou provável duração do contrato). Do contrário,
chegar-se-ia ao cúmulo de admitir-se a realização, basicamente, de
convites e dispensas de licitações fundadas nos incisos I e II do art. 24,
da Lei n° 8.666/93.

No caso em apreço, não se localizou a declaração de que a
Defensoria Pública do Estado do Piauí não realizou, nem pretende
realizar, neste exercício financeiro, contratações do mesmo objeto ou de
objeto de natureza similar que, somados, ultrapassem o limite máximo
legal. Consequentemente, deverá a Administração iuntar tal declaração
aos autos.

Avenida João XXIIl, n" 853, Jockey | 64049-010 -Teresina - PI
defensoriapublica@defensoria.pi.gov.br | www.defensoria.pi.gov.br | (86) 3232-0350



A

DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

A proposito, alerta-se para o fato de que, a rigor, somente
demonstração de tal condição restará formalmente caracterizada

hipótese de dispensa de licitaçao autorizada pelo inciso II do art. 24 da
1-^1 n o.000/93.

" Sobre a instrução do processo de dispensa de licitação

.  3- instrução dos processos de
contrataçao direta precisa obedecer às regras contidas no artigo 26
parágrafo único, da Lei n° 8.666/93:

De um modo geral,

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2° e 4° do

art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24,
situações de inexigibilidade referidas no art. 25,
necessariamente justificadas, e o retardamento
previsto no final do parágrafo único do art. 8°
desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3

(três) dias, à autoridade supenor, para
ratificação e publicação na imprensa oficial, no

prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a
eficácia dos atos.

Parágrafo único. O processo de dispensa, de
inexigibilidade ou de retardamento, previsto
neste artigo, será instruído, no que couber, com
os seguintes elementos:

- caracterização da situação emergencial
calamitosa que justifique a dispensa, quando
for o caso.

as

I ou

II razão da escolha do fornecedor ou
executante;

III - justificativa do preço;

- documento de aprovação dos projetos de
pesquisa aos quais os bens serão alocados.

IV

Analisando-se esse dispositivo, vê-se que a situação da
dispensa prevista no inciso II do artigo 24 da mesma lei não foi
tipificada no artigo transcrito. Isso, em tese, poderia levar ao
entendimento de que não seria necessário instruir os presentes autos
com as exigências ali referidas.

No entanto. a interpretação sistemática leva a outro
entendimento. Em outros termos, é necessário, mesmo na hipótese do
inciso II do artigo 24 da Lei n° 8.666/93, seguir  o regramento do artigo
26 dessa mesma lei, ao menos naquilo em que for aplicável. É que, por
princípio, mesmo nessa hipótese de dispensa a contratação direta não
consiste em oportunidade concedida pela lei para que a Administração
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reahze contratações inadequadas ou prejudiciais ao interesse público
Bem por isso, assim já decidiu do TCU:

Bm qualquer contratação efetuada
dispensa de licitação, observe, com rigor, o
disposto no art. 26 da Lei 8.666/93, de
modo que sejam devidamente justificados
motivos da escolha do fornecedor
executante e os preços pactuados” (Decisão

30/2000, Plenário, rei. Min. Guilherme
Palmeira.).

com

os
ou

n

Sobre o tema, Marçal Justen Filho afirma que "nenhum
gestor de recursos públicos podería escusar-se a justificar uma
contratação direta sob o fundamento de que a hipótese não estava
prevista no art, 26” (Comentários á Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, Dialética, 12® edição, 2008.).

Portanto, nas hipóteses de dispensa em razão do valor, será
sempre necessário: a) justificar a escolha do fornecedor - ficando o
registro de que quando a escolha do fornecedor recai sobre o fornecedor
que apresentou o menor preço, tem-se por justificada a sua escolha; b)
justificar o preço, inclusive evitando
circunstância, de preços fora do mercado.

IV - Sobre a minuta de contrato

o pagamento, em qualquer

Os requisitos básicos dos contratos administrativos
elencados artigo 55 da Lei n° 8.666/93.

No caso, foi juntada a minuta do contrato a ser celebrado,
este que atende os requisitos legais.

De qualquer forma, tratando-se de situação onde o termo de
contrato pode ser^substituído pela nota de empenho, na forma do artigo
62, § 4°, da Lei n° 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as cláusulas
indicadas no art. 55, da mesma Lei.

V - Sobre a regularidade fiscal da empresa a ser contratada

estão

Para contratar, ainda que via dispensa em razão do valor, é
necessário que as empresas contratadas estejam com sua regularidade
fiscal, previdenciária, trabalhista e FGTS em dia. No caso em tela, a
Administração realizou tais pesquisas e consta no processo todos os
documentos necessários, inclusive com as datas em vigor.
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3. DA CONCLUSÃn

Ante o exposto, uma vez atendidas ãs recomendações
apontadas neste Parecer, e resguardados o juízo de conveniência e
oportunidade do Administrador, nos limites da Lei, e as valorações de
cunho economico-financeiro, ressalvadas, ainda, as questões de ordem
faüca e técnica, insitas a esfera administrativa, essenciais até mesmo
para a devida atuaçao dos órgãos de controle, OPINAMOS no sentido de
que o procedimento de dispensa de licitação para  a aquisição de 21
(vinte e um) telefones fixos observou os preceitos legais, havendo
possibilidade jurídica do pedido, devendo, contudo, ser providenciado o
seguinte documento: 1) declaração de que a Defensoria Pública do
Estado do Piauí

.  . . “ao realizou, nem pretende realizar, neste
exercício financeiro, contratações do mesmo objeto ou de objeto de
natureza similar que, somados, ultrapasse o limite máximo legal.m

Quanto á Minuta Contratual, OPINAMOS pela sua
aprovação, tendo em vista que esta preenche todos os requisitos e
cautelas recomendados pela Lei Federal n.° 8.666/93.

Por derradeiro, cumpre realçar que, caso a área técnica
competente discorde das orientações emanadas neste pronunciamento,

dev^á carrear aos autos as justificativas necessárias para embasar a
celebração da pretendida avença, sem a necessidade de retorno do feito
a esta Assessoria Jurídica, consoante entendimento do Tribunal de
Contas da União.

É o parecer, ora submetido à douta apreciação superior.

Teresina, 17 de outubro de 2017.

X-

/^ÍBVIÕ^ÉSAR
Defensor Públi^J^fí^ssor Jurídico

la n° 170227-X
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Despacho

Acolho 0 parecer jurídico de rf 206/2017
de fls.46/64, na integra.

À Coordenação de Licitação e Contratos
para conhecimento e providências.

Teresina-PI, 18 de outubro de 2017.

't

eal Evangelista Nunes
Defensora Pública Geral

Francisca Hu

Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro Noivos | Cep: 64.046-20 - Teresina - Piauí


