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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
PARECER Nº 143/2022/AJDP/CGAB/DPG/DPE-PI/CGAB/DPG/DPE-PI/DPG/DPE-PI
PROCESSO Nº 00303.004423/2022-16
INTERESSADO: DIRETORIA ADMINISTRATIVA - DPE-PI

ASSUNTO:

Processo nº 00303.004423/2022-16

Origem: Diretoria Administra�va

Interessado: Defensoria Pública do Estado do Piauí

Assunto: Contratação de empresa fornecedora de 300 vasilhames de água.

 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA DE LICITAÇÃO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. 1. Contratação
direta por dispensa de licitação em razão do
pequeno valor. 2. Não configuração de
fragmentação. 3. Aquisição de 300 vasilhames de
água.  4. Previsão legal. 5. Regularidade da
contratação direta in casu. 6. Minuta de contrato
que preenche os requisitos e cautelas
recomendados pela Lei Federal nº 8.666/93.
Aprovado com ressalvas.

 

 

I - RELATÓRIO

 

1. Os autos foram encaminhados para parecer, na forma 
do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, obje�vando a análise da legalidade de procedimento de
dispensa de licitação e da minuta do contrato correspondente, o qual tem por objeto a contratação de
empresa fornecedora de vasilhames de água para Defensoria 
Pública do Estado do Piauí (doc. SEI nº 5603652).

 

2.     Observa-se que o presente parecer deverá, portanto, ater-se a estas duas situações: manifestação
sobre a legalidade da contratação direta por dispensa de licitação e aprovação da minuta contratual
juntada aos autos.

 

3. Constam dentre outros, os seguintes documentos, que importam a presente análise:

a) Jus�fica�va da Diretoria Administra�va acerca da contratação (doc. SEI nº 5603668);

b) Termo de referência (doc. SEI nº 5603713);

c) Pesquisa de mercado (doc. SEI nº 5603759, doc. SEI nº 5705150 e doc. SEI nº 5733814);

d) Termo de não fracionamento de despesa emi�do pela Diretoria Administra�va (doc. SEI nº 5603778);

e) Autorização da autoridade competente para a contratação e aprovação do Termo de Referência (doc.
nº 5605374);
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f) Portaria de designação da CPL e sua publicação no DOE. (doc. SEI nº 5631549);

g) Declaração da Coordenação de Orçamento e Finanças informando que há disponibilidade
orçamentária para a contratação (doc SEI nº 5634899, doc. SEI nº 5716158);

h) Declaração do ordenador de despesas para fins do disposto no inciso II do art. 16 da Lei Complementar
nº 101, de 04 de maio de 2000 (doc. SEI nº 5641138, doc. SEI nº 5719011);

i) Termo de Jus�fica�va de Dispensa de Licitação emi�do pela CPL (doc. SEI nº 5782560);

j) Cer�dões de regularidade fiscal/tributária e trabalhista da empresa a ser contratada, bem como atos
cons�tu�vos, documentos pessoais do seu representante e dados bancários (doc. SEI nº 5783531);

k) Minuta do contrato (doc. SEI nº 5783568).

 

4. É o breve relatório. Passa-se à análise.

 

II – FUNDAMENTOS

 

DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

 

5. A Cons�tuição Federal, ao tempo em que estabelece o princípio licitatório, prevê também a
possibilidade de o legislador estabelecer exceções ao dever geral de licitar:

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, man�das as condições efe�vas
da proposta, nos termos da lei, o qual somente permi�rá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garan�a do cumprimento das obrigações.    

 

6. Tais exceções encontram-se especialmente dispostas pela Lei nº 8.666/93, que traz normas gerais de
licitação e contratos para a Administração Pública em todos os seus âmbitos:

Art. 2o  As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e
locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas
de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

 

7. Dentre as possibilidades de contratação direta, previstas pela Lei nº 8.666/93, têm-se as hipóteses de
inexigibilidade (art. 25), as situações de licitação dispensada (art. 17) e de licitação dispensável (art. 24).
Esta úl�ma exceção legal ao dever geral de licitar refere-se especificamente ao caso em análise.

 

8. A contratação direta por dispensa de licitação deve fundamentar-se em um dos incisos do art. 24 da Lei
nº 8.666/93. Nestas hipóteses, o legislador faculta ao administrador a realização da licitação, pois, apesar
de haver viabilidade de compe�ção, a competência fica inserida no campo da discricionariedade
administra�va. Precisamente por cons�tuírem exceção ao dever geral de licitar, a interpretação dos
disposi�vos legais deve ser feita em sen�do estrito.

 

9. As hipóteses de licitação dispensável podem ser divididas em quatro categorias: em razão de situações
excepcionais; em razão do objeto; em razão da pessoa; em razão do pequeno valor (DI PIETRO, Direito
Administra�vo, 2018, p. 484).
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10. In casu, conforme Termo de Jus�fica�va acostado aos autos (doc. SEI nº 5603668), a contratação
direta por dispensa jus�fica-se pelo pequeno valor, com fulcro no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93,
abaixo transcrito:

Art. 24.  É dispensável a licitação: 

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do
inciso II do ar�go 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; 

 

11. Tal disposi�vo legal, combinado com o art. 1º, II, alínea “a” do Decreto nº 9.412/18, que atualizou os
valores constantes no art. 23 da Lei nº 8.666/93, estabelece a possibilidade de dispensa de licitação, caso
o valor da contratação de serviços/compras não ultrapasse o montante de R$ 17.600,00 (dezessete mil e
seiscentos reais) e desde que a contratação não se refira a uma das parcelas de um mesmo
serviço/compra, que possa ser realizado de uma só vez.

 

12. O obje�vo do legislador foi atender aos princípios da economicidade e da eficiência administra�va,
evitando que os custos econômicos do processo de licitação ultrapassem os bene�cios que serão
alcançados com a futura contratação (OLIVEIRA, Licitações e Contratos Administra�vos, 2017, p. 40).

 

13. Na hipótese, para que não se configure a denominada fragmentação de despesas, vedada pela Lei nº
8.666/93, conforme disposi�vo acima transcrito, segundo posicionamento firme do Tribunal de Contas da
União, o gestor público deve planejar as despesas considerando o exercício financeiro, observando o
princípio da anualidade do orçamento.

 

14. É importante notar que a norma não autoriza que o fracionamento das contratações acarrete a
dispensa de licitação. Frise-se que a lei não veda genericamente o fracionamento das contratações, mas
apenas a u�lização do fracionamento com o intuito de dispensar a licitação. Em casos de contratações
homogêneas, com objetos similares, deve ser levado em consideração o valor global dessas contratações
(OLIVEIRA, Licitações e Contratos Administra�vos, 2017, p. 40).

 

15. Assim, para evitar a dispensa indevida de licitação, decorrente da fragmentação de despesas, deve-se
planejar as contratações para cada exercício financeiro, a fim de que não sejam realizadas pequenas
contratações diretas, em série, durante o ano, para o mesmo objeto, que, ao final, se somadas,
ultrapassem o limite previsto pelo art. 24, II da Lei nº 8.666/93.

 

16. Tal orientação encontra-se observada pelo Termo de Não Fracionamento de Despesa acostado aos
autos (doc. SEI nº 5603778), no qual resta consignado que não houve nenhuma contratação anterior com
esse objeto realizada pela DPE/PI, no exercício de 2022, para contratação de vasilhames de água.

 

17. Cumpre observar que, em razão do pequeno valor envolvido, a legislação autoriza que se reduzam as
formalidades prévias às contratações pela Administração Pública, não se exigindo maiores rigores quanto
ao procedimento de dispensa em si, salvo a necessidade de habilitação da contratada, a qual deve
manter tais condições durante todo o ajuste, e a compa�bilidade do preço pra�cado pela contratada com
aquele ofertado no mercado, para afastar superfaturamento (MEDAUAR, Direito Administra�vo
Moderno, 2018, p. 195).
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18. Ademais, com base na contratual subme�da à apreciação, verifica-se que o valor global é de
R$10.200,00 (dez mil e duzentos reais), inexis�ndo a hipótese de fragmentação de despesas,
apresentando-se como regular a contratação por dispensa de licitação proposta, em razão do pequeno
valor, nos termos do art. 24, II da Lei nº 8.666/93 c/c art. 1º, II, alínea a do Decreto nº 9.412/18.

 

19. Quanto à habilitação do fornecedor escolhido, constam nos autos as cer�dões que demonstram a sua
regularidade fiscal/ tributária e trabalhista (doc. SEI nº 5783531), com ressalva a cer�dão fiscal e
tributária do Estado do Piauí (doc. SEI nº 5783531 – fl. 11).

 

20. Quanto à compa�bilidade do preço apresentado pelo fornecedor escolhido, observa-se, com base na
pesquisa de mercado realizada (doc. SEI nº 5603759, doc. SEI nº 5705150 e doc. SEI nº 5733814),
constata-se que a empresa MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA, inscrita
no CNPJ nº 11.225.889/0001-21, apresentou a melhor proposta e com o menor valor num total de
R$10.200,00 (dez mil e duzentos reais), razão de sua escolha pela Administração.

 

21. Verifica-se ainda a existência de autorização da Autoridade Superior competente para a contratação
em apreço (doc. SEI nº 5605374), bem como Memorando da Coordenação de Orçamento e Finanças,
informando que há disponibilidade orçamentária para a contratação (doc SEI nº 5716158).

 

22. Conclui-se, portanto, pela legalidade do procedimento de dispensa de licitação, para contratação
direta da empresa MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA, inscrita no CNPJ
nº 11.225.889/0001-21.

 

DA ANALISE DA MINUTA CONTRATUAL

 

23. Analisando-se a minuta contratual juntada no doc. SEI nº 5783568, verifica-se que observa os
requisitos e cautelas recomendados pela Lei nº 8.666/93, especialmente as cláusulas necessárias (art.
55), a compa�bilidade com o termo de jus�fica�va de dispensa de licitação e com a proposta selecionada
(art. 54, §2º), bem como os elementos formais previstos pelo art. 61, com ressalva a CLÁUSULA QUARTA
– FONTE DE RECURSOS, no tocante a item “a”, a natureza orçamentária está equivocada, onde se ler
339090 (Material de Consumo) deve ser re�ficado para 339030, conforme manifestação da
Coordenação de Orçamento e Finanças (doc. SEI nº 5716158).

 

III – CONCLUSÃO

 

24. Ante todo o exposto, OPINA-SE favoravelmente à regularidade da dispensa de licitação para a
contratação direta da empresa MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA,
inscrita no CNPJ nº 11.225.889/0001-21, para aquisição de 300 (trezentos) vasilhames de água mineral
com capacidade de 20 (vinte) litros, sob o fundamento no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, com
ressalva ao exposto no item 19.

 

25. APROVA-SE ainda a minuta contratual juntada aos autos, tendo em vista que atende os requisitos e
cautelas recomendados pela Lei nº 8.666/93, com ressalva ao item 23 deste opina�vo.

 

26. É o parecer, ora subme�do à douta apreciação superior.
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Teresina(PI), 12 de novembro de 2022.

 

 

FRANCISCA HILDETH LEAL EVANGELISTA NUNES

DEFENSORA PÚBLICA E ASSESSORA JURÍDICA

MATRICULA Nº 2085089

 

 

Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 , ficam atualizados nos seguintes termos: II - para compras e serviços não incluídos no inciso I: a) na
modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais);

 

Fonte: TCU. Processo n° TG013.428/1997-7. Decisão n° 253/1998 - Ia Câmara. No mesmo sen�do:
Processo n° TC-016.470/2005-89. Acórdão n° 3648/2006 - Ia Câmara. Processo n° TC-012.207/2004- 8.
Acórdão n° 1872/2005 - Plenário. Processo n° TC-007.156/2003-8. Acórdão n° 1983/2006 - 2a Câmara.
Processo n° TG010.610/2002-0. Acórdão n° 1044/2006 - 2a Câmara. Processo n° TC- 013.992/1996-1.
Decisão n° 103/1998 - Plenário. Processo n° TC-006.437/1995-8. Acórdão n° 66/1999 - Plenário. Processo
n° TC-625.230/1995-7. Decisão n° 653/1996 - Plenário. Processo n° TC- 023.276/2008-6. Acórdão n°
5895/2009 - 2a Câmara e TCE/PE. Processo n° 0104604-4. Decisão n° 407/2002. Relator: Conselheiro
Auditor Marcos Antônio Rios da Nóbrega.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCA HILDETH LEAL EVANGELISTA NUNES -
Matr.0208508-9, Defensor Público, em 13/11/2022, às 21:44, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5926220 e
o código CRC DBCD339E.

Referência: Processo nº 00303.004423/2022-16 SEI nº 5926220
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