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Parecer n. 10/2017

Processo Administrativo n. 00188/2017

Origem: Diretoria Administrativa

Assunto: Procedimento Administrativo para Licitação na modalidade de dispensa para fins

de contratação de empresa especializada para realizar monitoramento eletrônico do sistema

de alarme eletrônico

I-RELATORIO

1. O presente processo administrativo refere-se à análise da legalidade do

procedimento licitatório na modalidade de Dispensa de Licitação, para fins de contratação

de empresa especializada para realizar monitoramento eletrônico do sistema de alarme

eletrônico, este último já contratado (contrato 001/2017/DPE/PI)  para os prédios onde

estão situados a Casa de Núcleos Especializados, Unidade João XXIII e Categoria Especial

da Defensoria Pública do Piauí.

2. Instada a se manifestar, a Coordenação de Orçamento informou que há

disponibilidade orçamentária e financeira para pagamento do serviço solicitado, no valor

de R$ 7.956,00 (sete mil novecentos e cinquenta e seis reais).

3. Às fls. , consta do Termo de Justificativa, com o orçamentos das três

empresas, SEMAX LTDA, FÊNIX SEGURANÇA ELETRÔNICA  e PROCEDE, com as

respectivas certidões negativas da empresa vencedora.

4. Às fls. , consta minuta do termo de contrato, a ser firmado, com base no

art. 24, II, da Lei n° 8666/90, com dispensa de licitação, com a Empresa SEMAX LTDA.

5. É 0 epítome do necessário.
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II -PARECER

6. A Licitação, procedimento obrigatório, regra geral, para as contratações

feitas pelo Poder Público, tem por objetivo assegurar que estas selecionarão sempre a

melhor proposta, com as melhores e mais vantajosas condições, para a Administração,

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

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

7. No entanto, dada as especificações de algumas circunstâncias concretas,

resta legítima a dispensa de licitações, sendo um dos exemplos o caso em que a compra ou

aquisição do serviço esteja dentro nos limites previstos, conforme prescrição do art. 24, II,

da Lei n° 8666/90, que é o que se vislumbra no presente caso.

8. Considerando o diminuto valor e ainda mais que  a economicidade é, em

suma, 0 fundamento da licitação, o valor do serviço não justifica o custo e o tempo

demandado para a realização do certame licitatório, principalmente, considerando que

quanto mais célere iniciar a prestação de serviços de monitoramento eletrônico do sistema

de alarme eletrônico a Casa de Núcleos Especializados, Unidade João XXIII e Categoria

Especial da Defensoria Pública do Piauí, menor serão os riscos de prejuízos prejuízo à

Defensoria Pública.

9. Nos casos de dispensa de licitação, o procedimento, embora simplificado,

não deve descurar do objetivo primordial que é a seleção do contrato mais vantajoso para a

Administração Pública, a qual deve ser feita com  a obrigatoriedade de atender

formalidades mínimas como a conveniência da contratação, disponibilidade de recursos, e

atenção ao princípio da economicidade. Observe-se que urge a necessidade de serviços de

monitoramento eletrônico do sistema de alarme eletrônico, considerando a economicidade

e a maior segurança, sob pena de prejuízo à Administração.
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11. No caso, observa-se que foram atendidos os requisitos essenciais para a

aquisição deste serviço, posto que está devidamente justificada a necessidade, e também a

opção pela condição mais vantajosa, tudo devidamente respaldado pela documentação

anexa, tais como: informação orçamentária, disponibilidade do recurso, objetivo e

justificativa devidamente descritas. Ressalvo, entretanto, que a Coordenação de Finanças e

Orçamento deve assegurar a existência total do crédito, visto que o Memorando n° 50/2017

atesta disponibilidade financeira.

12. Considerando que o valor do objeto do contrato consiste na quantia de R$

7.956,00 (sete mil novecentos e cinquenta e seis reais), é, perfeitamente, cabível a

contratação mediante dispensa de licitação, na forma do art. 24, II, da Lei n° 8.666/90,

menor orçamento apresentado no processo.

13. Ademais, nos autos do processo, só consta as certidões negativas da

empresa vencedora. SEMAX LTDA, inexistindo tais documentos das outras duas

empresas, a saber: FÊNIX SEGURANÇA ELETRÔNICA e PROCEDE.

III - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

14. A Constituição Federal estabelece como regra  a obrigatoriedade de

licitação para obras, compras, serviços e alienações da Administração Pública.

Nesse sentido, dispõe seu artigo 37, inc. XXI, in verbis:

‘Art. 37

[..]
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante
processo de licitação pública que assegure igualdade de condições
a  todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da
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proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências

de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do

cumprimento das obrigações. ”

15. Verifica-se que a licitação corresponde ao processo administrativo voltado

à seleção da proposta mais vantajosa para a contratação desejada pela Administração

Pública, sendo necessária ao atendimento do interesse coletivo.

16. Inobstante o disposto no referido artigo da Carta Magna, ficou para o

legislador infraconstitucional a análise ou escolha das situações nas quais o procedimento

licitatório poderá ser afastado.

17. A Lei das Licitações, Lei n° 8.666/93, prevê que para contratos de

determinado valor a licitação seja afastada, em razão dos Princípios da economicidade e da

proporcionalidade. Tal se dá em razão da relação entre os custos do procedimento e o

proveito para a Administração.

18. A contratação de empresa especializada para realizar monitoramento

eletrônico do sistema de alarme eletrônico, para os prédios onde estão situados a Casa de

Núcleos Especializados, Unidade João XXIIl e Categoria Especial da Defensoria Pública

do Piauí, objeto dos autos administrativos, cujo valor global a ser contratado é de R$ 7.956,00

(sete mil novecentos e cinquenta e seis reais), se enquadra na autorização para dispensa de

licitação prevista no art. 24, II da Lei 8.666/93, in verbis:

“Art. 24: È dispensável a licitação:

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

cento) do limite previsto na alínea "a”, do inciso 1 anterior, desde

que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou

ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local

que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;

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; ”
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19. Ademais, a orientação consagrada em publicação oficial do TCU intitulada

Licitações e Contratos - Orientações Básicas é de que é proibido o fracionamento de

despesas, Brasília:

"Ê vedado o fracionamento de despesa para adoção de dispensa

de licitação ou modalidade de licitação menos rigorosa que a

determinada para a totalidade do valor do objeto  a ser licitado.

Lembre-se fracionamento refere-se à despesa. ”

"Atente para o fato de que, atingindo o limite legalmente fixado

para dispensa de licitação, as demais contratações para serviços

da mesma natureza deverão observar a obrigatoriedade da

realização de certame licitaíório, evitando a ocorrência de

fracionamento de despesa. ” Acórdão 73/2003 - Segunda Câmara.

"Realize, nas compras a serem efetuadas, prévio planejamento

para todo o exercício, licitando em conjunto materiais de uma

mesma espécie, cujos potenciais fornecedores sejam os mesmo, de

forma a racionalizá-las e evitar a fuga da modalidade licitatória

prevista no regulamento próprio por fragmentação de despesas”
Acórdão 407/2008 - Primeira Câmara.

IV- QUANTO AOS ASPECTOS CONSTANTES NA MINUTA DO CONTRATO

20. Observando o termo de abertura de licitação,  e os documentos constantes,

verifíca-se que existe recurso orçamentário que assegure o pagamento das obrigações a

serem executadas no exercício, sendo certo pagamento das obrigações a serem executadas

no exercício, devendo-se observar a exigência de autorização expressa da Defensoria

Publica Geral para deflagração do presente processo.

21. Constata-se que a minuta do contrato, por sua vez, seguiu todas as cautelas

recomendadas pela Lei Federal n.® 8.666/93, a indicação do nome da Defensoria Pública,

como órgão interessado, a indicação da modalidade de licitação, o regime de execução, a
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justificativa pela dispensa da licitação, definição precisa e adequada do objeto, e regular

termo de referência.

V - DA AUSÊNCIA DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS.

22. A lei n° 10.520/2002 admite que o pregão seja empregado para as compras

de bens e contratações de serviços comuns, quando processadas pelo sistema de registro de

preços, previsto no art. 15 do Estatuto Geral das Licitações.

23. Assim, existem duas modalidades de pregão que podem ser adotadas: o

presencial e o eletrônico. O primeiro se caracteriza pela presença, em ambiente físico de

agentes da Administração e dos interessados em determinadas etapas do procedimento. O

segundo se processa, em ambiente virtual, por meio da tecnologia da informação.

24. No caso vertente. Administração optou pela modalidade de pregão

presencial para registro de preço. Contudo, algumas considerações são necessárias em

relação à escolha da modalidade de pregão presencial prevista na minuta do edital SRP n°

001/2017.

25. Segundo o art, 4% § 1" do Decreto Federal n" 5.450/2005, o pregão deve

ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a ser

justificada pela autoridade competente.

26. Registre-se, que essa diretriz federal, de preferência pelo pregão

eletrônico, foi recepcionada pela legislação estadual, nos termos do art. 1®, § 1“ da lei

n® 6.301/03.

27. Ademais, segundo o § 1® do art. 16 do Decreto Estadual n® 14.483/2011,

a autoridade competente para justificar a escolha da modalidade presencial, é a

Diretoria de Licitações e Contratos Administrativos, com ratificação pelo Secretário

de Administração.
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28. Com isso, em caráter de simetria, quem possui competência para justificar

tal escolha, é Coordenação de licitação, com ratificação da Diretoria Administrativa.

29. A Administração justificou apenas a necessidade veemente de

infraestrutura adequada, e a necessidade do monitoramento eletrônico do sistema de alarme

eletrônico, fazendo-se necessário que a Coordenação de Licitação justifique a escolha

da modalidade de pregão presencial.

30. Por outro lado, a necessidade de contratar encontra-se devidamente

justificada. Trata-se de serviço imprescindível para a maior segurança do patrimônio e de

todos que compõem a Defensoria Pública do Estado do Piauí.

VI -CONCLUSÃO

31. Verificados todos estes aspectos, sendo comprovada a existência de

disponibilidade financeira e dotação orçamentária, APROVO a minuta do Contrato

n°xxx/2017, para contratação da empresa SEMAX LTDA, que apresentou o menor preço,

com dispensa de licitação , nos termos do art.24, II, da Lei n° 8666/93, no valor global de

R$ 7.956,00 (sete mil novecentos e cinquenta e seis reais).

32. Entretanto, nos termos do art. 1°, § 1°, da lei n*^ 6.301/03, OPINA-SE que os

autos sejam encaminhados para Coordenação de licitação desta Defensoria Pública para

apresentação de justificativa quanto à escolha da modalidade de pregão presencial, bem

como, a justificativa da ausência das certidões negativas das empresas vencidas, com

posterior ratificação da Diretoria Administrativa.

É 0 parecer.

Teresina, ,de fevereiro de 2017.

FeitosaPatrícia'

Defensora Pública - Chefe de

Gabinete da Defensoria Pública Geral do Estado do Piauí
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