
I Rua Nogueii-a Tapety, 138, Bairro dos Noivos,
Teresina - PI, CEP: 64.046-020

Fones: (86) 3233-7407 / 3232-0350 / 3233-6954

www.defensoria.pi.gov.br

defensoriapublica@defensoria.pi.gov.br

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

PARECER JURÍDICO N° 159/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01601/2017

INTERESSADO (A): DIRETORIA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (SWITCH E

ROTEADOR) - VALOR DA COMPRA - DISPENSA DE LICITAÇÃO.

PROCEDIMENTOADMINISTRATIVODIREITO

LICITATÓRIO - VALOR DO CONTRATO - DISPENSA

DE LICITAÇÃO - ADEQUAÇÃO DO VALOR DO

CONTRATO AO PERMISSIMO LEGAL - ART. 24, II, DA

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DELEI N° 8.666/93

INFORMÁTICA - PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA

DEFENSORIA PÚBLICA - POSSIBILIDADE JURÍDICA

- APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO.

RELATÓRIO

solicitou autorização para abertura deA Diretoria Administrativa

procedimento licitatório para aquisição de 10 (dez) switchs e 14 (quatorze)

roteadores wi-fi.
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Justificativa da Diretoria Administrativa às fis. 02/03.

Orçamentos de 03 (três) empresas às fis. 04/08.

Autorizado pela Autoridade Competente o início do procedimento

fis. 09, a Coordenação de Licitação manifestou-se às fis. 10/11.

Às fis. 13 o Setor de Orçamento e Planejamento informou acerca

disponibilidade orçamentária para contratação da

de switch e roteador no valor de

da existência de

empresa INFOCOMPANY para aquisição

R$ 1.642,00 (mil seiscentos e quarenta e dois reais), cuja classificação de

despesa foi identificada às fis. 13.

Certidões da Empresa INFOCOMPANY às fis. 14/28

de 10 (dez) switchs e 14

(quatorze) roteadores com a Empresa INFOCOMPANY às fis. 29/34.

Minuta do Contrato para aquisiçao

Parecer Jurídico às fls. 36/40 pela dispensa da licitação e

aprovação da minuta do contrato.

autos foram encaminhados àAcolhido o parecer jurídico, fls. 41

Coordenação de Licitação para conhecimento e providências, de forma que a

Coordenação de Licitacão manifestou-se pela juntada de orçamentos para

anijisicão do obiheto dos autos, vez que a Empresa INFOCOIVIPANY, cuja

OS
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r.prtidão de Débitos Municipaisproposta foi a menor, encontrava-se com

vencida, não fornecendo até 28/07/2017 certidão atualizada.

Minuta do Contrato às fis. 24/28.

Nova proposta às fls. 44, da Empresa CONNECT, no valor de R$

1.859,00 (mil oitocentos e cinquenta e nove

(quatorze) roteadores e 10 (dez) switch.

reais) para aquisição de 14

Termo de Justificativa às fls. 45/46, da Coordenação de

Licitação pela contratação com dispensa de licitação.

CONNECT COMPUTADORES E SISTEMASCertidões da Empresa

LTDA às fls. 47/58 e documento relativo ao contrato da referida empresa às

fls.59/64.

Às fls. 67 repousa informação da Coordenação de Orçamento_e
Rxistência de disponibilidade orçamentária para a contrataçãoFinanças sobre a

de empresa oara aquisição de switch e roteador em favor da Empresa

CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA .

Minuta do Contrato às fls. 68/73.

É 0 Relatório.
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MATERIAL DEAQUISIÇÃO DE1.DA CONTRATAÇÃO

INFORMÃTICA - SWITC E ROTEADOR Wl - Fl - LEI N° 8.666/93 - VALOR

DISPENSA DE LICITAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE

PARA

DA CONTRATAÇÃO -

FRACIONAMENTO.r ̂

Nos termos do art. 24, II, da Lei n° 8.666/93, in verbis:

‘Art. 24. É dispensável a licitação:

l-para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por

cento) do limite previsto na aiinea "a", do inciso i do artigo anterior, desde
mesma obra ou serviço ou ainda

natureza e no mesmo locai que possam

se refiram a parcelas de umaque nao

para obras e serviços da mesma

realizadas conjunta e concomitantemente;ser

de valor até 10% (dez por
II-para outros serviços e compras

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

previstos nesta Lei, desde que não separa alienações, nos casos

refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de

maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;" (grifos nossos)

Inobstante o disposto no art. 37, da Constituição da República,

da Administração Pública realizar licitação para

interessados, ficou

análise ou escolha das situações nas

quanto á obrigatoriedade

realizar contratações, forma de garantir igualdade entre os

legislador infraconstitucional apara o

quais o procedimento licitatório poderá ser afastado
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A Lei das Licitações, Lei n° 8.666/93, prevê que para contratos de
razão dos Princípios dadeterminado valor a licitação seja afastada, em

Economicidade e da Proporcionalidade. Tal se dá em razão da relaçao entre

custos do procedimento e o proveito para a Administração.os

Sempre que as possíveis vantagens econômicas, na lição de Joel
custos a serem assumidos passade Menezes Niebuhr, não rivalizem com os

a obrigatoriedade de um procedimentodesproporcional exigir-sea ser

licitatóno, motivo pelo qual o legislador autoriza a Administração a contratar
termos do art. 24, supra

diretamente, por dispensa de licitação pública, nos

mencionado.

Empresa CONNECT COMPUTADORES E

de 10 (dez) switch e 14 (quatorze)

A contratação com a

SISTEMAS LTDA para aquisiçao

valor de R$ 1.859,00 (mil oitocentos e cinquenta  e nove reais),

oferecer melhores condições de trabalho a Membros,

roteadores, no

que serão utilizados para

Servidores e Estagiários da Defensoria Pública do Estado, considerando o

permissivo legal da
Projeto de Modernização Institucional, se adequa ao

dispensa de licitação prevista no inciso II, do art. 24, da Lei n“ 8.666/93,

diante da informação da

de que inexistem pagamentos de parcelas que

objeto dos autos, diante da proibição legal de fracionamento.

Coordenação de Licitação e Contratos, fls. 45/46

refiram aquisição dose

CONCLUSÃO

Desta feita, diante de toda a fundamentação supra, OPINAMOS pela

possibilidade jurídica de dispensa de licitação para contratação com a

CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA para a aquisiçãoEmpresa
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valor de R& 585,00 (quinhentos
de 10 (dez) Switch 08P 10/100 D-LINK, no

e oitenta e cinco reais), e 14 (quatorze) Roteadores Wireless TL-WR740N

150M no valor de R$ 1.274,00 (mil duzentos e setenta e quatro reais),
nove reais), nos

totalizando R$ 1.859,00 (mil oitocentos e cinquenta e

termos do art. 24, II, da Lei n“ 8.666/93, verificada peia Coordenação de

inexistência de parcelas de uma mesma compra que possa serLicitação a
não impedimento da contratação com

certidões dos autos, fls. 47/58, por ser a proposta

realizada de uma só vez, bem como o

esta empresa, haja vista as

mais vantajosa para a administração.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Teresina (Pl), 09 de agosto de 2017.

■í)./I .

íiKeird/í^ires Setúbala
Viviane Pi

Defensora Pública e Assessora Jurídica do

Gabinete da Defensoria Pública - Geral
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DESPACHO

Acolho o parecer jurídico de n-

159/2017 de Fls. 77fS2 na íntegra.

À Coordenação de Licitação para

conhecimento e providencias./

Teresina - PI, 14 de agosto de 2017.

Francisca HildemLealEvangelista Nunes
Defensora Publica Geral
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