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DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO

DIRETA. COMPRA DE MATERIAL GENÉTICO.

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

RELATÓRIO

administrativo refere-se à análise da legalidade do

modalidade de dispensa de licitação, para fins de compra de material

1. O presente processo

procedimento licitatório na

genético - álcool 70%, luvas, algodão e máscaras, cuja necessidade está justificada às fls. 02/03.

2. Foram acostadas aos autos 4 (quatro) propostas de preços (fls. 08/12);

3. Consta do feito TERMO DE JUSTIFICATIVA n® 012/2017, optando pela

contratação direta com dispensa de licitação, fundado no art. 24, II, da Lei 8.666/93,

considerando o valor do serviço a ser contratado, com indicação para a contratação da empresa

DIMENSÃO DISTRIBUIDORA, que apresentou melhor proposta, com valor de R$ 2.553,00

(dois mil e quinhentos e cinquenta e três reais);
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4. Instada a se manifestar, a Coordenação de Orçamento informou, no MEMO n®

152/2017, que há disponibilidade orçamentária e financeira para a contratação do serviço

solicitado, onde a classificação da despesa dará da seguinte forma: Natureza 339030 - Fonte de

Recurso 00;

5. Verifica-se ainda dos autos os atos constitutivos da empresa DIMENSÃO

DISTRIBUIDORA, bem como certidões que atestam a regularidade fiscal da empresa;

6. Por fim, verifica-se nos autos minuta do termo de contrato, a ser firmado com a

contratada, com base no art. 24,11, da Lei n° 8666/90.

7. É 0 breve relatório.

ANÁLISE JURÍDICA

8. A Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, ao instituir as normas para licitações e

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.

contratos

9. Dentre as hipóteses de dispensa elencadas na Lei n° 8.666/93, no que interessa ao

inciso II do seu artigo 24, abaixo
presente estudo, convém destacar aquela prevista nos

transcritos:

Art. 24. É dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras

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

e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que
refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de
maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

de valor até 10% (dez por

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

procedimento licitatório pela Administração.envolvido, não se justificaria a realização de

Sobre o tema, o professor Marçal Justen Filho* assevera:

um

relevância econômica da contratação não justifica gastos"A pequena
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 ás peculiaridades do interesse e da necessidade pública.
Por isso, tanto mais simples serão as formalidades e mais rápido o

procedimento licitatório quanto menor for o valor  a ser despendido pela
Administração Pública. ”

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

reduzam as formalidades prévias às contratações pela Administraçãoa legislação autoriza que se

Pública.

oportunidade da contratação

de licitação. No caso, considerando que o

e a
12. A Administração deve avaliar a conveniência

licitação através de procedimento de dispen

valor do objeto do contrato consiste na qnantia de RS 2.553,00 (dois mil e qninhentos e

●ecomendável a contratação mediante dispensa

sasem

cinquenta e três reais), perfeitainente cabível

de licitação, na forma do art. 24, II, da Lei n"* 8.666/90.

e i

13. Quanto à regularidade do procedimento de dispensa, constata-se a existencia no
i necessidade da compra (fls. 02 e 03), destinando-se a fim

compra de material genético - álcool 70%, luvas,

ainda apresentação de 4 (quatro) propostas de preços do bem a

da escolha do fornecedor e da aceitação do valor proposto encontram-
existência de crédito

fim, verifica-se do
■ consta declaração do setor financeiro sobre a

processo de declaração sobre

precípuo da Administração, qual seja, a

algodão e máscaras; verifica-se

ser comprado; os motivos

se indicados no processo

orçamentário suficiente para atender a despesa global do contrato; e, por
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA, bem como certidõesatos constitutivos da empresaprocesso os

que atestam a regularidade fiscal da empiesa,

Contratos Administrativos. 15 ed. São Paulo; Dialética,' Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e
2012. p. 335.
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14. Passemos à análise jurídica das clausulas da minuta de contrato de locação

nome da Contratadaminuta do contrato, por sua vez, consta comoapresentado. Constata-se que

niMRNSÀO DlSTRIRIlinORA OE MEDICAMF.NTOS LTDA-ME; contudo, de

atos constitutivos da empresa, acostados nos autos do processo administrativo n»

00767/2017, a atual razão social da empresa é DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE

empresa

acordo com os

MFniCAMENTOS ElRELl;

15. Ademais, a minuta de contrato seguiu as cautelas recomendadas pela Lei Federal

série anual, a indicação do nome da Defensona
n.° 8.666/93, possuindo o número de ordem em

Pública, como órgão interessado, a

precisa e adequada do objeto, fazendo uma

x/prcanHn *;nhre a justificativa pela dispensa da licitação;

indicação da moda

ressalva pa

lidade, o regime de execução, definição

ra íinsência. de uma dausula especifica,

CONCLUSÃO

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

álcool 70%, luvas, algodão, observou
os

compra de material genético -

à minuta do contrato, manifesto-me pela APROVAÇÃO com ressalva.

licitação para a

preceitos legais. Quanto a
inclusão da clausula da

0 item 15;

is, todas as

razão social da Contratada, conforme item 14; e apara alterar a

minuta do contrato, que justifique

vislumbro nenhum impedimento legal para concretizar a contrataçao, pois

dispensa de licitação, de acordo com

ademais, não

cautelas recomendadas pela Lei Federal n.“ 8.666/93 foram atendidas.

submetido à douta apreciação superior.17. É 0 parecer, ora

Teresina, 03 de abril de 2017.

JOÃO CASTELO branco DE VASCONCELOS NETO

Defensor ?âp\\co e Assessor jurídico
da Defensoria Pública Geral do Estado do Piauí
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FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

N« de FIs. Rubrica Wúmero Anexos

DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

P,/'C^

i t

DESPACHO

Acolho 0 parecer jurídico de n° 056/2017

de fls.74/77 na integra.

À Coordenação de Licitação para

conhecimento e providências.

Teresina, 04 de abril de 2017

A

Francisca Hildettí^em Evangelista Nunes
Defensora Pública Geral

Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos | 64.046-020 - Teresina - Piauí
defensonapublica@defensoria.pi.gov.br Iwww.defensoria.pi.gov.bej  (86) 3232-0350


