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PARECER JURÍDICO N2 ,Q S h /2017

Processo Administrativo n2 02991/2017

DIREITO ADMINISTRATIVO - COMPRA - AQUISIÇAO DE

TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL PARA AUDITÓRIO DA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ - DISPENSA

DE LICITAÇÃO - POSSIBILIDADE - HIPÓTESE QUE SE

ENQUADRA NO ARTIGO 24, II, LEI 8.666/93.

I - DO RELATORIO

Trata-se de autos de processo administrativo, no qual a Diretoria

Administrativa desta Defensoria Pública requer a abertura de procedimento licitatório

para a aquisição de 02 (duas) telas de projeção retrátil para compor o sistema

audiovisual do auditório da instituição que será construído em seu núcleo central,

instruindo tão demanda com "justificativa" e "termo de referência" às fis. 01/08.

Consta, também, nos autos, o seguinte:

a) 03 (três) propostas de preços em relação ao item a ser adquirido, a

saber, NATAL COMPUTER, com valor unitário de R$ 595,00 e valor total de R$

1.190,00; COMERCIAL EQUIP LTDA, com valor unitário de R$ 599,00 e valor total de R$

1.198,00; e INFORMÓVEIS DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO, com

valor unitário de R$ 619,00 e valor total de R$ 1.238,00.

b) Autorização para abertura do procedimento licitatório pela Defensora

Pública Geral (fls. 12) e informação de que a despesa será realizada pelo Fundo de

Modernização e Aparelhamento da DPE-Pl (fl. 17);

c) Memorando da Coordenação de Finanças desta Defensoria Pública (fl.

19), informando que há disponibilidade orçamentária para a aquisição solicitada;

d) Termo de Justificativa (fls. 43/44) o valor das propostas supracitadas,

bem como a autorização da Lei n- 8.666/1993 que dispensa a realização de licitação no

caso concreto, concluindo que a empresa NATAL COMPUTER apresentou a melhor

proposta;
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e) Minuta do contrato a ser firmado (fis. 45/49);

f) Documentos relativos à empresa NATAL COMPUTER (fis. 20/41).

Por fim, encaminharam-se os autos à Assessoria Jurídica do Gabinete da

Defensora Pública Geral para análise jurídica da minuta do contrato.

É o relatório.

II - DA FUNDAMENTACAO

De início, cumpre dizer que a “DISPENSA DE LICITAÇÃO" se caracteriza pela

circunstância de que, pela particularidade do caso, a Administração Pública pode

contratar diretamente com o vendedor, prestador de serviço ou locador, sem a

obrigação de realizar o procedimento licitatório previamente.

Nesse sentido, conforme o art. 24, II da Lei n- 8.666/1993, é dispensável a

licitação para aquisição de outros serviços e compras de valor até 10% (dez por

cento) do limite previsto na modalidade Convite, nos casos previstos no Estatuto,

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.

Art. 24. É dispensável a licitação:

li - 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;
(...)
Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do

artigo anterior serão 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);

Assim, nos termos do inciso II do art. 24 da Lei n- 8.666, de 1993, a

aquisição de serviços de compras pela Administração Pública poderá ser realizada por

dispensa de licitação desde que (a) o valor do serviço a serem contratados ou dos bens

a serem adquiridos não ultrapassem o limite do valor correspondente a 10% (dez por

cento) do valor da modalidade convite, isto é, R$ 8.000,00 (oito mil reais); e (b) que
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alienação de maior vultonão se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra

que possa ser realizada de uma só vez.

ou

No caso dos autos, verificou-se que foram atendidos os requisitos legais

formalização de dispensa de licitação, uma vez que o valor daque autorizam a

contratação é de R$ 1.190,00 (mil cento e noventa reais), sendo inferior ao limite

estabelecido no Estatuto, bem como a quantidade e  o valor do item a ser adquirido

não se referem a parcelas de uma compra de maior vulto que possa ser realizada de

uma só vez.

A propósito, quanto à escolha da empresa que será contratada, observou-

que foi realizada pesquisa de mercado junto a 03 (três) fornecedores, de modo a

compatibilidade dos preços dos bens a serem adquiridos com os preços de

se

verificar a

mercado, obedecendo, portanto, ao disposto no art. 43, inciso IV, da Lei ns 8.666/93,

e à orientação do Tribunal de Contas da União exposta a seguir (item 1.1.6 do

Acórdão 682/2006 - TCU - 2? Câmara).

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos

seguintes procedimentos;

IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do

edital e, conforme o caso, com os preços

por órgão oficial competente, ou ainda com os

registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de

julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes

ou incompatíveis;

correntes no mercado ou fixados

constantes do sistema de

Acórdão nS 682/2006/TCU:

1.1.6. Realize pesquisa de preços, na contratação por dispensa de licitação,

de maneira a cumprir a determinação contida no art. 43, inciso IV, da Lei

de Licitações, fazendo constar formalmente os documentos que integram

o processo a informação sobre a equivalência de preços;

Disponível:

http://acessoseguro.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2046776.PDF

Nesse sentido, analisando as propostas apresentadas nos autos, atentou-se

que a proposta apresentada pela empresa NATAL COMPUTER.
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Ademais, tal empresa a ser contratada comprovou, nos autos, que está

a Administração Pública nos termos do art. 27 a 31 dahabilitada para contratar com

Lei ne 8.666/1993, conforme certidões negativas juntadas aos autos, a saber, certidão

de débitos trabalhistas, certidões negativas de dívidas ativas com onegativa

Município, com o Estado e com a União, certidão de situação regular fiscal estadual e

federal, certificado de regularidade do FGTS.

custeada com recursos oriundos
Em relação à possibilidade da compra

MODERNIAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PlAUl, há que

permissividade legal para tanto, considerando os fins legais e específicos

ser

do FUNDO DE

se ratificar a

de tal fundo.

Por fim, analisando a minuta do contrato juntado aos autos, verificou-se

que, no geral, foram atendidos os requisitos jurídicos e formais exigidos pela legislação

aplicável à espécie.

III-DA CONCLUSÃO

Pelo exposto, restrita a presente análise aos aspectos jurídico-formais,

caso em apreço se ajusta à previsão do Estatuto quanto a

art. 24, II da Lei 8.666/93, OPINA-SE
considerando que o

possibilidade de dispensa de licitação, prevista no
a formalização do contrato para a aquisiçãopelo prosseguimento do feito, com

forma do memorando de fl. 01 e minuta do contrato juntada aospretendida na

autos.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Teresina (Pl), 26 de outubro de 2017.

JOÃO CASTELOjBRANCO
Defensor Público e Assessor Jurídico do

Gabinete da Defensoria Pública Geral

DE VASCONCELOS NETO
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Despacho

Acolho 0 parecer jurídico n° as fls.51/54,

na integra.

Encaminha-se os autos do referido

processo administrativo à Coordenação de Licitação e

Contratos para conhecimento e providencias

Teresina-PI, 31 de outubro de 2017.

Francisca Hih l Evangelista Nunes
Defensora Pública Geral
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