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DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

Parecer n. 269/2017

Processo Administrativo n. 03952/2017

Origem: Diretoria Administrativa

Assunto: Aquisição de uma cadeira presidente e duas cadeiras interlocutórias

EMENTA: CONTRATAÇÃO DIRETA. AQUISIÇAO DE

UMA CADEIRA PRESIDENTE E DUAS CADEIRAS

INTERLOCUTÓRIAS. REGULARIDADE DA DISPENSA

DE LICITAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS

INDISPENSÁVEIS PARA A EFETIVA CONTRATAÇÃO.

MINUTA DE CONTRATO QUE SEGUIU TODAS AS

CAUTELAS RECOMENDADAS PELA LEI FEDERAL N.^

8.666/93. Art. 24, II, da Lei n° 8666/93.

POSSIBILIDADE JURÍDICA. APROVADO.

I - RELATÓRIO

01. 0 presente processo administrativo refere-se  à análise da legalidade do

procedimento licitatório na modalidade Dispensa de Licitação, para fins de adquirir uma

cadeira presidente e duas cadeiras interlocutórias, cuja contratação foi solicitada pela

Diretoria Administrativa [fl. 01], justificada sua necessidade às fls. 02/03.

02. Constam os seguintes documentos a qual se destina a presente análise:

● Termo de Referência às fls. 04/09, que delimita os parâmetros do

objeto a ser contratado por esta Defensoria Pública do Estado do

Piauí;

● Termo de não fracionamento, fl. 10;

● Pesquisa de preço [fls. 11/15), a fim de demonstrar que o preço

registrado é compatível com o

vantajosidade.

mercado e respeita o principio da

● Autorização da Defensora Pública Geral, fl. 16.

● Portaria da Comissão Permanente de Licitação desta DPE 17.
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● Memorando da Coordenação de Orçamento e Finanças informando

que há disponibilidade orçamentária para a contratação em questão,

no valor de R$ 7.717,75. Em que a classificação da despesa será de

natureza 449052 - Fonte de Recurso 100, fl. 19.

● Termo de Justifica para realizar a respectiva Dispensa de Licitação,

fl. 21/24.

● Certidões negativas, Contrato social com aditivos, documentos

pessoais dos representantes da empresa MARELLl MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO S.A., atestando sua regularidade fiscal e trabalhista, às

fls. 25/52.

● Declaração de garantia e assistência técnica, fl. 49;

● Minuta do termo de contrato, a ser firmado com  a empresa

MARELLl MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO S.A., com base no art. 24, II, da

Lei n° 8666/93, fls. 53/57.

03. Quanto à formalização do processo, percebe-se que foi autuado,

protocolado e numerado, em consonância com o disposto no artigo 38, caput, da Lei n-

8.666, de 1993.

04. É 0 breve relatório, onde passo a opinar.

II - FUNDAMENTO

2.1. DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DA DISPENSA DE LICITAÇAO

Licitação é procedimento05. Inicialmente, cumpre assinalar que

obrigatório para as contratações feitas pelo Poder Público, que tem por objetivo
melhores e mais vantajosas condições para a Administração,

a

assegurar as

salvaguardando, também, o direito à concorrência igualitária entre os participantes do

certame, a publicização dos atos, transparência e probidade do mesmo.

06. Contudo, a Lei n^ 8.666, de 21 de junho de 1993, ao instituir as normas

licitações e contratos da Administração Pública, autorizou a dispensa de licitação
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em várias hipóteses, ainda que possível à competição. São circunstâncias peculiares que

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

07. Com isso, dada às especificações de algumas circunstâncias concretas,

resta legítima a dispensa de licitação, como no caso em que a compra ou aquisição do

serviço esteja dentro dos limites previstos, conforme prescrição do art. 24, II, da Lei n°

8.666/93, oportunidade que se transcreve com grifos:

'Art. 24. É dispensável a licitação:
I-

// - 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 alienaçõeSj 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.

08. 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

enorfor o valor a ser despendido pela Administração Público."m

09. Depreende-se, pois, que, nessas hipóteses, em razão do pequeno valor

envolvido, a legislação autoriza que se reduzam as formalidades prévias às contratações

pela Administração Pública.

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

2012. p. 335.
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10. Ademais, a urgência, aliada ao valor do objeto do contrato, que consiste

na quantia de R$ 7.717,75 (sete mil setecentos e dezessete reais e setenta e cinco

centavos), verifica-se ser perfeitamente cabível  a contratação mediante dispensa de

licitação, na forma do art. 24, II, da Lei n° 8.666/93.

11. Em relação à regularidade do procedimento de dispensa, constata-se a

existência de justificativa acerca da necessidade da aquisição (fls. 02 e 03), destinando-

se a fim precípuo da Administração.

12. Verifica-se, ainda, que existe recurso orçamentário que assegura o

pagamento das obrigações a serem executadas; que fora realizado pesquisa de preço
motivos da escolha do

03 (três) empresas distintas; além de serem expostos oscom

fornecedor.

consta TERMO DE NÃO13. Por fim, importante salientar que

FRANCIONAMENTO DE DESPESA, informando que não houve pedido neste exercício

financeiro do mesmo objeto que ora se pretende contratar.

2.2. DAS CERTIDÕES NEGATIVAS

14. Nesta senda, importante examinar que foram colacionadas aos autos

deste processo as certidões negativas, comprovante de endereço, contrato social com

aditivos, documentos pessoais dos representantes da empresa MARELLI MÓVEIS PARA

ESCRITÓRIO S.A., o que restou comprovado sua idoneidade em contratar com esta

Instituição, às fls. 25/52.

15. Ressalta-se, ainda, que, as provas de inexistência de débitos inadimplidos

perante a justiça do Trabalho de todas as empresas estão dentro do prazo de validade,
conforme determina o inciso V do art. 29 da Lei 8.666, de 1993, com redação

conferida pela Lei n^ 12.440, de 7 de julho de 2011.

2.3. ANÁLISE DO TERMO CONTRATUAL

16. Quanto à minuta do contrato, se observa que seguiu todas as cautelas

recomendadas pela Lei Federal n.^ 8.666/93, possuindo o número de ordem em série

anual, a indicação do nome da Defensoria Pública, como órgão interessado, a indicação

da modalidade, o regime de execução, além da definição precisa e adequada do objeto.
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17. Fica a ressalva à CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO  E FORMA DE

PAGAMENTO, para que conste expressamente o prazo máximo para efetivar o referido

pagamento.

18. No mais, conclui-se, quanto à instrução processual, que os requisitos

impostos pela legislação de regência foram devidamente cumpridos no presente feito.

III - CONCLUSÃO

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

dispensa de licitação para aquisição de uma cadeira presidente e duas cadeiras

interlocutórias, observou os preceitos legais, com base no art. 24, II, da Lei n° 8666/93.

20. Quanto à minuta do contrato, manifesto-me pela APROVAÇÃO desta, eis

que não vislumbro nenhum impedimento lega! para firmar contrato com a empresa
MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO S.A., tendo em vista que preenche todos os

requisitos e cautelas da citada Lei Federal n.- 8.666/93, com ressalva ao exposto no item

17 deste opinativo.

É o parecer, ora submetido à douta apreciação superior.

Teresina, 13 de dezembro de 2017.

patrIcia f. monte feitosa
Defensora Pública e Chefe de

Gabinete da Defensoria Pública Geral do Estado do Piauí.
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NúmeroNedeFIs Rubrica Anexos
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Despacho

Acolho 0 parecer jurídico n° 269/2017 de

fls.59/63, na integra.

À Coordenação de Licitação e Contratos

para conhecimento e providências.

Teresina-PI, 13 de dezembro de 2017.

Francisca Hildeth Lml Evangelista Nunes
Deferlsora Pública Geral
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