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E o Relat6rio. 

apresentou o menor preco, dentre as empresas cotadas. 

Observa-se pelo documento de fls. 23/24 que a Empresa Eletro Fios foi a que 

• Mapa Comparativo de Precos, fls. 23/24; 

• Documentos de Habilitacao da Empresa Eletro Fios, fls. 26/39; 

• Certid6es de Regularidade da Empresa Eletro Fios, fls. 41/45. 

• Pedido de Empenho, fls. 17; 

• Orcamento das Empresas Eletro Fio, Multicasa e Dimel tlurninacao, fls. 19/21; 

• Autorizacao do Ordenador de Despesa, fls. 14; 

• Termo de Referenda n. 028/2017, fls.05/12; 

• C.I n. 377/2017/MTPAR, fls. 03; 

Juntaram-se aos autos os seguintes documentos: 

A aquisicao tern fundamento na rnudanca da sede da MT PAR para im6vel mais 

amplo, fato que gerou a necessidade de novos materiais e substituicao dos antigos e 

desgastados pelo uso. 

Trata-se de contratacao de empresa especializada no fornecimento de materiais 

de consumo - tlumlnacao/lnstalacao de lurninarias por dispensa de licitacao, com respaldo no 

art. 24, II da Lein. 8.666/93 e no art. 29, II da Lei 13.303/2016. 

1. RELAT6RIO. 

PARECER JURIDICO N. 030/2017 

PROCESSOS N. 419960/2017 

INTERESSADO: MT PARCERIAS S.A. 

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITA~AO. 
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vez. 

II - para outros servlcos e compras de valor ate RS 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para 

allenacoes, nos cases previstos nesta lei, desde que nao se refiram a parcelas de um 

mesmo service, compra ou allenacao de maier vulto que possa ser realizado de uma s6 

economia mista: 

Em igual sentido, a Lei n. 13.303, de 30 de junho de 2016 que dispoe sobre o 

estatuo jurfdico da empresa publica, da sociedade de economia mista e de suas subsidiarias, no 

amblto da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios estabelece no artigo 29. 

Art. 29 - E dlspensavel a realizacao de licitacao por empresas publicas e sociedades de 

II - para outros services e compras de valor ate 10% do limite previsto na alfnea "a" do 

incise II do artigo anterior e para allenacoes, nos cases previstos nesta Lei, desde que 

nao se refiram a parcelas de um mesmo service, compra ou allenacao de maier vu Ito que 

possa ser realizada de uma s6 vez. 

( ... ) 

amparada pelo art. 24, da Lein. 8666/93. 

Art. 24. E dispensavel a llcttacao: 

Todavia, se verifica a dispensa sempre que a licita~ao embora possfvel, em 

vistas da viabilidade de competicao, nao se justifica em razfio do interesse publico, e esta 

Assim, a obrigatoriedade de licita~ao e um pressuposto de toda contratacao 

pelo Poder Publico, isso como a melhor forma de obter o menor preco, o melhor produto e o 

melhor service. 

A llcitacao e, coma regra, o meio previsto que o Estado se utiliza para selecionar 

a proposta mais vantajosa. Alern disso, e um importante instrumento para assegurar a 

igualdade nas oportunidades de contratar, dentre todos os interessados que possuam as 

condlcces mfnimas para executar satisfatoriamente o objeto. 

Dessa forma, a Constituicao da Republica de 1988, previu expressamente o 

dever de licitar da Adrninistracso Publica, direta e indireta, no artigo 37, XXI sempre que 

pretender contratar obras, services, realizar compras e alienacoes, ressalvadas as hip6teses 

previstas em lei. 

2. FUNDAMENTA~AO 
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"Realize, nas compras a serem efetuadas, previo planejamento para todo o exerdcio, 

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

licitacao, as demais contratacoes para services da mesma natureza deverao observar a 

obrigatoriedade da reallzacao de certame licitat6rio, evitando a ocorrencia de 

fracionamento de despesa." Acordao 73/2003 - Segunda Cf~mara. 

"E vedado o fracionamento de despesa para adocao de dispensa de ltcltacao ou 

modalidade de licita~ao menos rigorosa que a determinada para a totalidade do valor do 

objeto a ser licitado. Lembre-se fracionamento refere-se a despesa." 

Essa orlentacao foi consagrada tarnbern em publicacao oficial do TCU intitulada 

tlcitacces e Contratos - Orientacoes Baskas: 

Sobre a contratacao indevida sem a observancia do procedimento licitat6rio, 

fracionando as despesas, Jorge Ulysses Jacoby Fernandes, traz em sua obra Contratacao Direta 

sem Licitacao, paginas 154/159, Si! edicao, Editora Brasflia Jurfdica, posicionamento do Tribunal 

de Contas as Uniao, de que: "O parcelamento de despesa, quer com o objetivo de evitar 

modalidade mais ampla de licitacao, quer com o de possibilitar-lhe a dispensa, constitui 

infra~ao legal" ( ... ) e tarnbem o TCU firmou entendimento de que "as compras devem ser 

estimadas para todo o exercicio e ha de ser preservada a modalidade correta para o objeto 

total, que agruparia todos os itens". 

O fracionamento irregular consiste na divisao das aquislcoes que poderiam 

ocorrer conjuntamente ou unitariamente para licitar em modalidades de menor exigencias e 

formalidades ou ate mesmo dispensar a realizacao de procedimento licitat6rio. 

E 6bvia a intencao do legislador de impedir a contratacao direta por meio de 

eventual fracionamento do objeto para adequar ao valor permitido para a dispensa. 

Ha que ser ponderado, inicialmente, que para a incidencla da dispensa de 
licitacao com fulcro nos dispositivos supracitados exigem-se os seguintes requisitos: a) ser a 
despesa de valor nao superior a 50.000,00; b) nao constituir a despesa parcela de outra 
contratacao de maior vulto que possa ser realizada de uma so vez. 

MT PARS/A. 
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"Proceda, quando da reallzacao de llcltacao, dispensa ou inexigibilidade, a consulta de 

precos correntes no mercado, ou fixados par 6rgao oficial competente ou, ainda, 

constantes do sistema de registro de precos, em cumprimento ao disposto no art. 26, 

paragrafo unico, incise Ill, e art. 43, incise IV, da Lei 8.666/1993, os quais devem ser 

"Adotar como regra a realizacao de coleta de precos nas contratacoes de service e 

compras dispensadas de ltcrtacao com fundamento no art. 24, incise II, da lei n. 

8.666/93" (Declsao n!! 678/95-TCU-Plenario, Rel. Min. Lincoln Magalhaes da Rocha. DOU 

de 28. 12.95, pag. 22.603). 

A despeito desta assertiva: 

"Como o dispositivo legal que exige a justificativa - incise Ill do paragrafo unlco do art. 

26 - esta regido pelo comando do caput deste artigo que nao se refere aos incises I e II 

do art. 24, muitos tern entendido que nessas duas hip6teses nao e obrigat6rio justificar 

o preco. Nao e correta essa conclusao, pois tanto por tradlcoes hist6ricas - Decreto n!! 

449/92, art. 3!! quanto atuais - Lei n!! 8.666/93, art. 113 - compete aos agentes da 

Admlnistracao Publica demonstrarem no processo a regularidade dos atos que 

praticarem. Se possfvel deve ser juntada a pesquisa pertinente ou outro instrumento 

que indique a razoabilidade do preco, como, por exemplo, quadro de precos de 

julgamento de licitacao de outro 6rgao." 

em razao do valor. 

Quanta a justificativa do preco estabelecido na contratacao, o Tribunal de 

Contas da Uniao entende que e essencial para configurar a legalidade da dispensa de licitacao 

Neste contexto, o comando extrafdos da jurisprudencia do Tribunal de Contas 

da Uniao e de que as questoes que gravitam em torno do fracionamento de despesas na 

aplicacao do artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93 estao relacionadas ao planejamento e 

previsibilidade das contratacoes durante o exercfcio. 

M~RS/A. 
Fl.n°. __ 

Rub. __ 
licitando em conjunto materiais de uma mesma especie, cujos potenciais fornece 

sejam os mesmo, de forma a radonaliza-las e evitar a fuga da modalidade licitat6ria 

prevista no regulamento pr6prio por fragmentacao de despesas" Ac6rdao 407 /2008 - 

Primeira Camara. 
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OAB-MT 9.215 

Cuiaba, 09 de agosto de 2017. E o Parecer. S.M.J. 

3. CONCLUSAO 

Em face do exposto, restritas ao exame dos aspectos juridico formais do 

processo, abstrafdas as questdes tecnicas inclusive as de oportunidade, conveniencia e prec;:o na 

forrnalizacao do instrumento, consideramos regular o presente processo de dispensa de 

licitacao, competindo a Diretora Presidente da MT PARS.A a discricionariedade da contratacao. 

Art. 7!1 O preco de referenda sera providenciado pela unidade de aqulslcoes do 6rgao ou 

entidade e devera ser informado no sistema de aqulslcoes governamentais 

disponibilizado e gerenciado pela Secretaria de Estado de Gestao, para consulta de 

outros 6rgaos e entidades no respective prazo de validade, de acordo com as regras 

estabelecidas nos paragrafos seguintes. 

Art. 12. Todas as aqulstcoes com fulcro nos incises II, XII, XVII e XXI e no§ 1!1 do art. 24, 

da Lei Federal n!1 8.666, de 21 de junho de 1993, serao realizadas, nao havendo Registro 

de Prec;os em vigor, ap6s a elaboracao do preco de referencia nos termos do art. 7!1 

deste Decreto e mediante comprovacao de, no mfnimo, 01 (um) atestado de capacidade 

tecnica, cabendo a contratacao pelo menor preco e atendimento aos demais termos 

deste Decreto e legislacao espedfica. 

O Decreto n. 840, de 10 de fevereiro de 2017, que regulamenta as modalidades 

licitat6rias vigentes no Estado de Mato Grosso, estabelece no art. 12: 

anexados ao procedimento licitat6rio ( ... )." Acordao 1705/2003 Plenario. 

;l~SRS/A. 
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