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INTERESSADO: SECRETARIA DE SAÚDE

Assunto: Solicitação da Secretaria de Saúde sobre futura e eventual contratação de empresa

especializada para aquisição de material eletrônico, destinado a viabilizar os serviços de divulgação e

publicidade das ações institucionais da Secretaria Municipal de Saúde.

DA CONSUTTA

Trata-se de consulta proveniente da Secretaria de Saúde, que requer análise sobre a modalidade de

contratação de empresa especializada para aquisição de material eletrônico, destinado a viabilizar os

serviços de divulgação e publicidade das ações institucionais da Secretaria Municipal de Saúde

DA DISPENSA DE LICITAçÃO

As compras e contratações das entidades públicas seguem obrigatoria mente um regime regulamentado

por Lei.

O fundamento principal que reza por esta iniciativa é o artigo. 37, inciso XXl, da Constituição Federal de

- 1988, no qual determina que as obras, os serviços, compras e alienações devem ocorrer por meio de

licitações.

A licitação foi o meio encontrado pela Administração Pública, para tornar isonômica a participação de

interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades dos órgãos públicos acerca dos

serviços disponibilizados por pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas nos campos mercadológicos

distritais, municipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar conseguir a proposta mais vantajosa às

contratações.

Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso xxl do Artigo 37 da CF/1988:

(...)

"XXl - ressalvodos os cosos especificados no legislação, os obros, serviços, compros e olienoções serão

contratodos medidnte processo de licitação pública que assegure iguoldade de condições o todos os
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concorrentes, com clóusulos que estobeleçam obrigoções de pogamento, montidas os condições efetivos

do proposto, nos termos da lei, o qual somente permitirá os exigências de quolificação técnico e

econômico indispensáveis à gorontio do cumprimento das obrigoções."

Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então criada a Lei Federal nq 8.666 de 21 de junho de

1993, mais conhecida como Lêi de Licitações e Contratos Administrativos.

O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos princípios da legalidade,

impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. Licitar é regra.

Entretanto, há aquisições e contratações que possuem caracterizaçôes específicas tornando impossíveis

e/ou inviáveis as licitações nos trâmites usuais, frustrando a realização adequada das funções estatais.

Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra, as Dispensâs de

Licitações e a lnexigibilidade de Licitação. Trata-se de certame realizado sob a obediência ao

estabelecido na Lei n. 8.666/93, alterado pelo Decreto Federal ne 9.4L212OL8, onde se verifica ocasião

em que é cabível a dispensa de licitação.'

Art. 1s Os valores estabelecidos nos incisos I e ll do caput do art. 23 da Lei ns 8.666, de 21 de iunho
de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos:

| - para obras e serviços de engenharia:

a) na modalidade convite - até RS 330.000,00 (trezentos e trínta mil reais);

b) na modalidade tomada de preços - até RS 3.300.000,00 (três milhôes e trezentos mil reais);

e

c) na modalidade concorrência - acima de RS 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais);

e

ll - para compras e serviços não incluídos no inciso l:

a) na modalidade convite - até RS 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais);

b) na modalidade tomada de preços - até RS 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta
mil rea is); e

c) na modalidade concorrência - acima de RS 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta
mil rea is).

No caso em questão verifica-se a Dispensa de Licitação com base jurídica no inciso ll do art. 26 da Lei ne

8.6661e3.
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Diz o art.26 da Lei 8,666193, em seu parágrafo único:

"Porágrofo único - O processo de dispenso, de inexigibilidade ou de retardomento, previsto neste drtigo,
será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:
I - coroctefizoção do situoção emergenciol ou colomitoso que justifique o dispenso, quondo for o caso;
ll - rozõo do escolho do fornecedor ou executonte:
lll - Íustificotivo do preco;
lV - documentos de aprovoção dos projetos de pesquiso oos quois os bens serão olocados." (grifos
nossos,)

Os atos em que se verifíque a dispensa de licitações são atos que fogem ao princípio constitucional da

obrigatoriedade de licitação, consagrando-se como exceções a este princípio. Assim, este tipo de ato

trata-se de ato discricionário, mas que devido a sua importância e necessidade extrema de idoneidade,

se submete ao crívo de devida justificativa que ateste o referido ato.

No caso em questão se verifica a análise dos incisos ll e lll, do parágrafo único, do art. 26 da Lei

8.666/93. lnobstante o fato da presente contratação estar dentro dos limites estabelecidos no art.24,ll

da Lei 8.666/93, o que justifica a contratação direta, vale tecer alguns comentários a despeito de

eventual fragmentação de despesa, o que ensejaria afronta a Lei de Licitaçôes.

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência recomendam que nas compras deverão ser observadas as

quantidades a serem adquiridas em função do consumo estimado. Portanto, deve haver um

planejamento para a realização das compras, além disso, este planejamento deve observar o princípio

da anualidade do orçamento. "Logo, nõo pode o agente público justificar o frocionomento da despeso

com vórios aquisições ou controtoções no mesmo exercício, sob modolidade de licitação inferior àquela

exigido pelo total do despesa no ono, quondo isto for decorrente do folto de plonejomento." - Manual

TCU.

A Constituição Federal em seu ârtigo 37, inciso XXI estabelece o dever de licitar de forma a assegurar a

igualdade de condições a todos os concorrentes, em obediência aos princípios da impessoalidade, da

isonomia, da publicidade, da moralidade e da legalidade.

Nesse mesmo sentido, o art. 3s da Lei n.s 8.666/93, reforça a observância desses princípios e ainda

estabelece que a licitação corresponde a procedimento administrativo voltado à seleção mais vantajosa

para a contratação desejada pela Adminístração Pública e necessária ao atendimento do interesse

público.

Sobre a contratação indevida sem a observância do procedimento licitatório, fracionando as despesas,

Jorge Ulysses Jacoby Fernandes, traz em sua obra Controtação Direto sem Licitoção, páginas 154/159, 5a
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edição, Editora Brasília Jurídica, posicionamento do Tribunal de Contas as União, de que: ?
parcelomento de despeso, quer com o objetivo de evitor modolidade mois ompla de ticitaçdo, quer com

o de possibilitar-lhe a dispensa, constitui infroção legal" (...) e também o TCU firmou entendimento de

que "as compras devem ser estimodas pora todo o exercício e há de ser preservodo a modolidade

corretd pora o objeto totdl, que ogrupdria todos os itens".

Essa orientação foi consagrada também em publicação oficial do TCU intitulada Licitações e Contratos -
Orientações Básicas, Brasília:

"É vedodo o frocionomento de despeso paro adoção de dispenso de ticitação ou modatidade de licitoção
menos rigorosa gue a determinoda poro a totolídode do volor do objeto o ser licítado. Lembre-se
frocionamento refere-se à despesa."

"Atente para o fato de que, atingindo o limite legalmente fixado para dispenso de ticitação, as demais
controtoções poro serviços da mesmo notureza deverõo observar a obrigatoriedade dd realização de
certame licitatório, evitondo o ocorrêncio de frocionomento de despesa." Acórdão 73/2003 - Segunda
Câmoro.

"Realize, nds compros o serem efetuodos, prévio planejomento para todo o exercício, licitondo em
conjunto materiois de umo mesma espécie, cujos potenciois fornecedores sejam os mesmo, de forma a
racionalizá1os e evitor o fuga do modalidade licitotório prevista no regulomento próprio por
Írdgmentoção de despesas" Acórdão 407/2008 - Primeiro Cômoro.

A prestação de serviço disponibilizado pela empresa supracitada é compatível e não apresenta

diferença que venha a influenciar na escolha, ficando esta vinculada apenas à verificação do critério do

menor preço.

Em relação ao preço ainda, verifica-se que os mêsmos estão compatíveis com a realidade do mercado

em se tratando de produto ou serviço similar, podendo a Administração adquiri-lo sem qualquer afronta

à lei de regência dos certames licitatórios.

Conforme podemos veríficar, pela análise dos documentos que me foram encaminhados, preenchem

aos princípios da supremacia do interesse público, eficiência, economicidade, razoabilidade, isonomia,

legalidade e ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Diante do exposto, OPINO pelo encaminhamento da documentação ora apresentada a Comissão

Permanente de Licitação, para que proceda todos os atos inerentes ao procedimento lícitatório, com

absoluta submissão aos ditames legais norteadores da matéria, Lei ns 8.666/93.
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É o entendirnento, salvo melhor juízo.

São Miguel doGuamá/PA, 19 de setembro de ?018.

Atenciosêmente,

t\4ARC!A DA
SILVA ALIVIEIDA

MÀRCIA DA §IIVA ALMEIDA

ADVOGADA 8206 OAB/PA
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