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A obrigatoriedade de procedirnento ticital6rio nas contrata¢es de services e aquisicoes de bens 

de consume feitos pela Admlnfstrac;ao Dlreta e lndlreta tern o seu berco na Constltuiyao Federal, .l\ 
e na Lei n" 8.666/1993. ~ 

II - Dos Fundamentos Juridfoos: Cabimento da modalidade pretendlda. 

~ o relat6rio. 

Esta Assessoria fara exame da modalldade elelta para a aqulslQ?O pretendida, bem corno, 

quanto a adequaeao do processo de licilac;;ao, excluindo as razoes de conveniencia e 

oportunidade quanto a aquisic;ao de tal empresa, pois qua tal analise riao a atribuicao desta 

Assessoria, mas dos Gestores desta Ernpresa de Economfa Mlsta, 

O prooesso fol envfado a esta Assessoria Juridica, a iim de que possa ser analisado o processo 

quanto ao cumprimento dos ditames legais. Acompanha Email remetloo pelo Chefe do Nucleo 

solicJtando a aquislyao(Fls.02): Minuta do Termo de Referencia (Fls.03/07); Proposta de 

O~amento. Pesquisa de- rnercado com tres orcamentos, (Fls.08112} e relac;:ao comparativa 

(fls.13): Autorizacao do ordenador (fls.14/15); Reserve de empenho (1!s,18); Certidoes da 

empresa que apresema rnenor preco (Fls.19/24). 

E submetido a esta Assessoria Juridica solicitacao de abertura do processo licitatbrio consta a 
fl. 02, requerimento que desencadeou o processo para aqulsi(:ao de- materials de Informatica 

{Fonte HP ALL IN), para cumprir conserto do equlpamento utilizado pela funcionarla da equipe 

da area de projetos MTPAR.(acesso a documentos importantes). 

I - Do Qle>jetQ: 

INTERESSADO: Nucteo de anallse de projetos _ MT PAR- EPAMINONDAS CASTRO. 

Processo: 22235612017 de 03.052017. 

ASSUNTO: Requerimento de Abertura de Proeesso Ucitat6rio para aqulsic;;ao de Fonte HP 

Original ALL IN ONE 150W PA-1151-09HB, tendo em vista que a existente no Computador da 

Sr" Ana Carolina quelmou, lmpossibilitando seu uso. 
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Constltuii;ao .federal e no art. 2° da Lei n• 9.784/99, em especial, es principios da moralldade, 1 razoabilidade. motivai;ao, eficiencia e atendimento ao tnteresse publico, litteris: ox 
z 

Diante dessa aparente discricionariedade na determinacao do objeto, torna-se lmpresclAdivel 

que, antes de se decidir:por uma contratacao, o ges.tor publlco avalie e-demonslre dlligentemente 

nos autos a sua efeliva e real necessidade. considerando as pnncipios, de observanda 
obrigat6ria, que regem a aplicacao dos recursos publicos, lnsculpidos no caput do art 37 da 

A Administrai;ao tambem culdou-sa necessariamente de quebrar a rigidez do processo llcitatorio 

para cases especiais e necessanos de compra sem desrespeltar os principles de moralldade e 
da lsonomia. A contratacao por meio da dlspensa de. llcitacao deve limitar-se a aquis~ de bens 

e servi905 indispensaveis ao atendimento da sltuac,ao de necessi<lade para o exemplar 
andamento dos trabathos adminfs'.rativos da empresa contratante. 

§ n Os percentusts referidos nos inci!JOS I e II do caput deste artigo sef"iio 

20% (vinte por cento) para compras. obras e servl,;os conlTalados par 

consorctos publicos, socie<iade de economia mista, empress publica e por 

autarquia ou funda¢o qualificadas, na forma da fel. coma Ag~ncias 

Executivas. 

XX/II - na conlralayao realizada por empresa pub/lea au sociedeae de 

economia mista com suss subsidiarias e controladas, para a aquisi¢o ou 

allenar;ao de bens. prestayaa o.u ob_leq;ao de servk;os, de$de que o pr890 

con!Iatado seja compatlvel com a prat/cado no mercsao: 

fl- para outros servii;os e compras de valor ala 10% (dez por eento) do limite 

previsto na alfnea ·a~ do fnciso II do arUgo anterior e para a/ienar;oes. nos 

cesos previstos nests Lei. desde que niio se refiram a parcefas de um mesmo 
seNi@ compra ou aliena¢o de maior vulfo que possa ser reallzada de uma 

so vez; 

Art. 24. e dispensavel a licita~o: 

A rnodalidade utilizada pelo departamento competente fol a de compra direta, mediante a 

verificacao de mencr preco, considerando o sistema SIAG, e considerando a urgencia e 

necess!dade e o valor da aquis~o. com a regularidade fiscal da empresa contratada, com base 

no artigo 24 lncisos II. XXIII e § 1° da Lei 8.666/93, in verbis: 
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"Embora nae se identiftqut;! com a legalidade (porque a lei pode ser imoral e a 

moral pode ultrepassar o amblto da lei), a imoralidade adminlstrativa produz 

( ... ) 

A Lei n° 9.784/99 preve o principio da maralidade no artigo 2". caput, como um 
dos principios a que se .obriga a Adrninistracao Publica; e, no paragrafo unlco, 

incfso IV, exige 'atuaQaci segundos padroes eticos de probidade, decoro e boa-fe', 

cam referenda evidente aos principals aspectos da moralfdade admlnlstrativa. 

(,-) 

Mora!idade Administrativa: 0 mesmo autor demons1ra ter sldo Maunce Hauriou o 
primelro a cuidar do assunto, tendo felto a sua colocacao definitl\la na 1 O" edic;ao 

do Precis de· Drott Administralif, onde define a moralldade administrativa coma o 
'conjunto de regras de conduta tiradas da dlsciplina interior da Admlnistrai,ao', 
impllca saber dlstinguir nao so o bem e o mal, o legal e o ilegal, o Justo e o injl.[sto, 

o convenlente·e o inconveniente, mas tambem entre o honesto e o desonesto; ha 
uma moral instituclonal, contida na le~ lmposta pelo Peder Legislativo, e ha a moral 

admlnistrativa que 'e tmposta de dentro e vigora no proprio ambiente lnstitucional 
e condiciona a utili?Sc;ao de qualquer poder juridico, mesmo o discricionarfo'. 

Nesse caminho estrelto, releva trazer a explicar;ao da Professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 

In Direilo Administrativo - 23• ed. ·sao Paulo, 2010, pp 76-84, acerca- de alguns princfplos 
destacados, senao 11ejamos: 

LEIN" 9. 784199 Art 2" A Adminlstrafi1o Pub/lea obedecera, dentre outros, aos 

princfp!os d<1 lega!idade, finalidade, m0Uva9Ao, razoabilldade, 

proporcionalldade, moralldade, amp/a defesa, confl:aditorio, segurane 

f.urfdlca, interesse publico e eficienda. (Grifou-se) 

E, tambem, ao seguinte: 

CF Art 37. A administra¢o publica dire/a e lndlreta de quatquer dos Poderes 

da Uniiio, dos Estados, do Disfiito Federal e dos Municfpios ol>edeceT? sos 

principios de fegalidade, lmpessoslidede, mora!idade; pubficidade e 

eficiencia; 
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Da leitura, observa-se que os principios administrativos· sac balizadores e limitadores dos ates 

discricioriarios, devendo o lnteresse publlco ser o principal norteador do gestor publico quando 
analisa a viabilldade legal, tecnica e econcYmica de determlnada contrstaceo. Assim, o gestor 

deve sempre motlvar o ato explicitando, claramente, as razoes gue levaram a sua pratica 
Justificando do porque da escolha da modalidade de licita~o diante da necessidq<je de aquisls;ao 
de materiais permanente. 

E essa proporcionalldade deve ser medida nao. pelos cntenos pessoais do 

administrador, mas seguncfo padroes eomuns na sociedade em que vlv.e; e nao 
pode ser medida.diante dos termos fries da le1, mas diante do caso concrete. Com 

efeito, embora a norma legal deixe .um espaco livre para decisao administrativa, 

segundo criterios de oportunldade e convenlencia. essa llberdade as vezes se 
reduz no case concrete. onde os fates- podem apontar para o admlnistra<lor a 

melher seluc,ao (cf. Celso Antonio Bandeira de Mello, in RDP 65/27). 

Embora a Lei n• 9. 784199 faca reterencia aos principios da razoabilfdade e da 

proporcionalidade. separadamente. na raalidade, o segundo constitu[ um dos 
aspectos contidos no primeiro. lsto porque o princfpio da razoabilidade, entre 
outras coisas, exige proporcionalldade entre os meios de que se utiliza a 

Administra~.o e os fins que ela tern que alcancar, 

( ... ) 

Trata-se de principio aplicado ao Direito Administrativo come mais uma tentativa 

de impor-se limita9(ies a discricionariedade admlnistraliva, ampllando-se o ambito 

de apreclacso do ato administrative pelo Poder Judlciarlo (Di Pietro, 2001b:174- 
208). 

(.-) 

Razoabilidade e Proporclonafldade 

efeltos Juridicos, porque acarreta a invalida<le do ato, que pode ser decretada pela 

pr6pria Administra~o ou peto Poder Judtciarh • 
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Quanta a fo_rmalizac;:ao do processo de licitac;ao, ficou comprovado que fol devidamente 

protocolado, autuado e numerado, em consonancla com o disposto no artigo 38, caput da Le:Ji~ 
n.0 8.666, de 1993. ,. 

Quanto aos instrumentos e Termo de Referencia, veriflco que estao em consentaneo com a Lei 

n" 8.666/93 e com os Princfpios da Administra9iio, o que aconselha o regular prosseguimento do 

procedlmento, a fim de que esta Empresa possa contra.tar com a empresa vencedora 

considerando menor pret;;0 e dlanle da apresentayao dos documentos que comprovam a 
regularidade da mesma para o certame. 

Df?Sla forma nao vlslurnbro 6bice legal na adoeao pretendida pelo Setor oompetente da 

rnodalidade compra direta, dispensa de licitac;ao, devidamente regulamentado no Incise II, XXIII 

e· § 1° do art. 24 da lei 8666/1993, Dispensa de licita,;:ao; considerando a necessldade de 

Contratacao. que fol efetuada tendo em vista cadastro do SIAG de precos cadaslrados pelo 

Estado. 

Art. 113. o co.ntrote das despesas decorrentes dos coatrstos e demais 

Iastrumentos regidos por ests Lei seni fellD pefo Tribunal de Contes 

competente, na forma da legislapfio pertinente, ficando os &gaos 

interessados da Administrar;ao responsaveis pela demonstrar;ao da 

legalkfade e regu/aridade da despesa e execJ.Jpfo, nos termos da Constituil;iio 

e sem preju/m do sist.ema de controle /memo neta prevJsto. 

Cabe entatlzar que o 6rgao e o responsavet pela demonstracao oa legalfdade e regularidacte cas 
despesas que efetuar, nos termos doart, 113 da lei n" 8.666193, a segulr destacado: 

Alem disso, faz-se mlster a necessaria observancia de outras dlretrizes. que o administrador 

publico deve considerar nas contratacoes, T rata-se da relacao .custo versus beneficio, ou seja, o 

gestor devera avaliar qual a melhor alternative atendera o lnteresse publlco sempre: 

Outro ponto lmportanle e que nae basta ao gestor verificar a legaJidade estrita do ate, ele deve 

observar tarnbern os preceitos de ordem moral e etica, que neste caso estao contemplados. 

Mister, outrosslm. que. na devida atuacao adm1nistrativa, exista oorrespondencia entre os 

fundamentos da sua pratica e os resultados a serem alcancados, de modo que haja adequacao 

entre os fins objetivados no ato e os meios utifizados para alcanca-los, 
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Considerando cue a adoyao da modalklade Compra Direta(Menor Preco), Art. 
24 II, XXIII e § 1° da Lei 8.666193, prestigia o Principio da Economicidade, da eficiencia , bem 

come. que a media dos orcamentos apresentados esta dentro dos' HmiteS abrangidos pela 

dotayao orcamentana pravista per esta empresa. e a empress vencedora apresentou lodes os 
documentos comprobat6rios de regularidade, esta Assessoria Juridica opine pelo regular 

prosse.guimento do procedimento. lendo em vista· a urgencia, fim de que se possa reallzar a 

aguisiyao atraves da empresa STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE 
INFORMATtCA L TOA, seja design·ado servidorpara conferencia e acompanhamento da entrega 

do material pretendido. 

Considerando o Princfpio da Le_galidade, e demais Princlpios da Administrayao 

P1:1bllca direta e indireta; 

Ill - Da Conclusao. 

Sugiro .que o e-mail de solicitas;ao da aguisiyao seja substituido por documento ofic1al - 

Comunlcayao lntema, devidamente asslnado pelo respons~vel pelo Nucleo de Analise de 

Projetos. 

lmportante gue seJa observado pe1o departamento competente que acompanhara o andamento 

e a execucao da aqulslpo a regularidade das asslnaturas dos documentos anexos ao presente 

certame. 
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