
 
PARECER nº  27896123.2022.LAFEPE - SUJUR
SEI Nº  0060407929.000031/2022-16

EMENTA: DIREITO
ADMINISTRATIVO.
CONTRATAÇÃO DIRETA.
DISPENSA DE LICITAÇÃO.
CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE CONSULTORIA
OBJETIVANDO A ANÁLISE
DO PLEITO DE
REEQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO,
OBJETO DO PROCESSO
SEI
0060407848.000112/2020-
46, REFERENTE AOS
SERVIÇOS DE REFORMA,
AMPLIAÇÃO, INSTALAÇÃO
E AUTOMAÇÃO DA
CLIMATIZAÇÃO (HVAC)
DO PRÉDIO DA
COORDENADORIA
PESQUISAS E
DESENVOLVIMENTO –
P&D DO LAFEPE.
1. Fundamento na Lei nº
13.303/16, Art. 29, inciso
II; cumulado com o Art.
129, e seguintes do
Regulamento Interno de
Licitações, Contratos e
Convênio do LAFEPE -
RILC, que dispõem sobre
da modalidade de
Dispensa em razão do
valor (Pequeno valor); 
2. Possibilidade de
contratação por Dispensa
nº 009/2022, vinculado ao
Processo Licitatório nº
058/2022;
3. Dispensável a emissão
de Parecer Jurídico, com
fundamento no art. 136,
Parágrafo único que
dispões que "nas
hipóteses de contratação
direta previstas no art,
29, I e II da Lei Federal nº
132.303/2016, é
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dispensável a emissão de
parecer jurídico".  

1. DO RELATÓRIO
Trata-se de procedimento administrativo oriundo da Coordenadoria de
Engenharia, Projetos e Obras - COEPO, vinculada à Diretoria de Engenharia.
Objetivando-se com o presente a verificação da legalidade da Contratação da
empresa MDG TREINAMENTOS LTDA (ID27156058), inscrita no CNPJ nº
30.649.587/0001-25, pelo valor de R$ 23.941,24 (vinte e três mil, novecentos
e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos), conforme disposição
contida na proposta, devidamente aprovada pela Diretoria de Engenharia do
LAFEPE e cujo serviço se encontra detalhado no Termo de Referência
(ID277443406). Justifica-se a escolha do prestador do serviço e o preço com o
seguinte trecho destacado abaixo:

"5.2 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO FORNECEDOR /
PREÇO
5.2.1 Tendo sido cumprido todas as etapas de
pesquisa de preço com as tramitações normais de
cotação, inclusive a publicação objetivando dar uma
amplitude maior no processo, no entanto, tendo somente
como interessada a empresa MDG TREINAMENTOS
LTDA (CNPJ 30.649.587/0001-25), apresentando a
proposta de preço no valor de R$ 23.941,24  (vinte e
três mil novecentos e quarenta e um reais e vinte
quatro centavos), que se encontra abaixo do valor de
referência (Planilha ID 27747831), conforme já informado
no documento CI nº 82 (ID 25753792), e por ter atendido
as condições de execução do serviço e habilitação,
portanto vencedora da presente contratação."
(trecho retirado do Termo de Referência contido no SEI
Nº  0060407929.000031/2022-16)

Preceitua o art. 134 o seguinte direcionamento:
"Art. 134. Definida a proponente a ser contratada, na
forma do art. 7º e seus parágrafos deste Regulamento,
deverá a Área Demandante emitir parecer conclusivo
sobre:
I. caracterização da situação que justifica a
dispensa de licitação;
II. razão da escolha do fornecedor ou executante;
III. justificativa do preço."

Portanto, a consignação acima atende ao que preceitua também os art, 129 e 130
do Regulamento Interno de Licitação, conforme colacionado abaixo:

"Subseção II
Do Procedimento de Dispensa de Licitação
 
Art. 129. Nas hipóteses de dispensa de licitação previstas
no art. 29, incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV e
XV, da Lei Federal nº 13.303/2016, a Área Demandante
deverá, sempre que possível, realizar uma pesquisa de
preços para a formação de um orçamento estimado
da 
análise de economicidade das propostas
apresentadas
 
Art. 130. Na hipótese de inviabilidade da obtenção de
preços referenciais na forma do § 1º do art. 129 deste
Regulamento, e a única maneira de compor o preço
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referencial for por meio de cotações de mercado, a Área
Demandante deverá justificar tal circunstância nos
autos e tornar público o aviso de intenção de
contratar e o pedido de cotações de preços e de
apresentação de propostas, na forma do art. 5º"
 

Ainda no tocante ao Termo de Referência, a contratação se dará pela modalidade
de Dispensa, em razão do valor (pequeno valor), insculpida na Lei Federal nº
13.303/16, Art. 29, inciso II; cumulado com o Art. 129 e seguintes do Regulamento
Interno de Licitações, Contratos e Convênio do LAFEPE - RILC. O processo foi
encaminhado a Superintendência Jurídica para emissão de parecer, acompanhado
da CI nº 212 (id27890104), emitida pela Comissão Permanente de Licitação.
1.1. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
Considerando o disposto pelo inciso II do art. 29 da lei 13.303/2016, combinado
com os artigos  127 e seguintes, do RILC do LAFEPE destacam-se do conjunto de
documentos, que remota as diligências para obtenção de preços (ID 26105978 e
2222564) contidas no processo. Além de existir a publicação no site do LAFEPE (ID
27135023) consubstanciando na proposta da empresa em referência, que se
mostrou a proposta mais vantajosa, nos termos da área demandante.
Dentre outros, consta no processo os seguintes e principais documentos, a saber:

Termo de Referência
Aviso de cotação
Mapa de preço
Proposta Comercial
Autorização  da Dispensa emitida pela DIREN
Declaração de disponibilidade financeira
Documentos de habilitação e demais documentos exigidos
pelo RILC do LAFEPE.

No tocante a documentação acima listada, destacamos o trecho posto abaixo e expresso no
termo de referência, como justificativa, nos seguintes termos:

"6. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1. Caberá à Contratada demonstrar
fundamentadamente, a ocorrência ou não, da onerosidade
excessiva da execução contratual, e no caso de
onerosidade excessiva, demonstrar o nexo causal entre a
variação extraordinária do preço de determinado material
(insumo) ocorrida na conjuntura do evento imprevisível e
de consequências extraordinárias e a onerosidade
excessiva
6.2. O escopo se inicia através de uma verificação do
contrato entre o LAFEPE e Contratado, através de busca e
verificação dos princípios legais e contratuais que regem
tal escopo.
6.3. Serão levantados todos os pontos pertinentes ao
contrato (legislação, regime de execução, aditivos e
pleitos, comunicação entre as partes, fatores exógenos e
endógenos, etc) a fim de verificar de fato quais são os
direitos e oportunidades para a contratada.
6.4. Levantar dados de desequilíbrio de mercado e
construir a argumentação técnica, legal e jurisprudencial
quanto ao pleito do reequilíbrio econômico-financeiro do
contrato.
6.5.  Análise da Matriz de risco contratada e percepção do
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seu impacto no contrato, incluindo valores e variações
financeiras.
6.6. Análise da planilha orçamentária, contendo preços
unitários e totais, apresentada pela contratada.
6.7. Verificação se os preços de insumos e equipamentos,
resultante de cotação, estão em conformidade com
aqueles praticados no mercado
6.8. O resultado final deverá ser conclusivo e apresentado
formalmente pela contratada, observando-se a análise dos
seguintes requisitos:
6.8.1. exposição da fundamentação técnica e jurídica que
autoriza o deferimento ou indeferimento do pleito,
contendo relatório demonstrativo da variação
extraordinária do preço de cada material (insumo)
impactado, ocorrida em período posterior à data de
apresentação da proposta;
6.8.2. apresentação de elementos documentais claros e
precisos, aptos à comprovação: i) da situação excepcional
e imprevisível que gerou impactos econômicos nos
insumos necessários à execução da obra ou serviço de
engenharia, não bastando a menção genérica ao cenário
da pandemia, ou seja, deverá ser demonstrado nexo de
causalidade entre a variação extraordinária de preço
ocorrida na conjuntura da crise sanitária e o rompimento
do equilíbrio contratual; ii) da variação cambial acima
daquela ordinária da flutuação do mercado financeiro
internacional e iii) da atribuição de valor ao risco superior
àquele já concebido contratualmente quando da
estipulação de seu valor global."
(trecho retirado do Termo de Referência contido no SEI
Nº  0060407929.000031/2022-16)

É o que se tem de relevante, no momento a relatar.

2. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E ANÁLISE JURÍDICA

A necessidade da contratação está informada pela COEPO, na CI 82 (id 27135023),
nos seguintes termos:

"Considerando o protocolamento de novo pedido de
Reequilíbrio Econômico-Financeiro ao contrato 010/2021,
solicitado pela empresa contratada;  
Considerando a complexidade de cálculo, as
jurisprudências atualizadas e a natureza dos eventos
causadores de eventual desequilíbrio;
Considerando a extraordinariedade do pleito no âmbito do
LAFEPE e a complexidade da sua análise;
 Considerando que, a análise de pedidos de reequilíbrio
econômico financeiro em serviços de engenharia, exige a
mobilização de equipe técnica para análise de cálculos e
equipe de suporte para cotações de mercado e
composição de custos, e que atualmente o LAFEPE não
dispõe desses recursos, ressalvado o próprio gestor do
contrato que não deve isoladamente responder por
encargo atribuível a uma equipe;
Face ao acima  exposto, justifica-se a necessidade de
contratação de serviço técnico especializado para análise
do pleito de reequilíbrio econômico-financeiro objeto do

GOVPE - Parecer Jurídico LAFEPE - SUJUR 27896123         SEI 0060407929.000031/2022-16 / pg. 4



processo SEI  0060407848.000112/2020-46 referente aos
serviços de reforma, ampliação, instalação e automação
da climatização (HVAC) do prédio da coordenadoria
pesquisas e desenvolvimento – P&D Deste Laboratório."
(trecho retirado da CI 82, contido no SEI
Nº  0060407929.000031/2022-16)
Na oportunidade informamos que solicitamos cotações de
preços a empresas/profissionais especializados conforme
consta no arquivo ID  26105978  e abaixo relacionado:
Audisa Auditores Associados 
Deloitte - Auditoria e Consultoria Empresarial
B&P Valor
Lorena Araújo Engenharia
Marinho & Silva
Adv. Diego / Escritório de Contabilidade
Das solicitações acima a única que apresentou proposta foi
a empresa B&P Valor (Id26222564   ) que ofertou o valor
de  R$ 23.941,24 (Vinte e três mil, novecentos e quarenta
e um reais e vinte e quatro centavos)
Informamos ainda que o nosso preço é  R$ 25.709,44
tendo os preços unitários para sua formação terem sido
extraídos da Tabela  de Preços Oficiais, de conhecimento
público, DNIT (Tabela 01 - Consolidação dos custos de mão
de obra - Engenharia Consultiva - mês de referência:
outubro/2021) publicada em 22/09/2021, atualizado
em 01/02/2022. 
Logo, encaminho o processo a esta diretoria para analise e
deliberação dos procedimentos a serem adotado
(Trecho retirado da CI 82, contida no SEI
Nº  0060407929.000031/2022-16)

Repetindo-se, e destacando-se o trecho do Termo de Referência acostado ao
processo, pautado nos seguintes orientação de enquadramento legal, a saber:

"2. DO FUNDAMENTO LEGAL
2.1. A contratação será realizada através de Dispensa de
Licitação, com fundamento no inc. II do Art. 29 da Lei
13.303/2016."
(trecho retirado do Termo de Referência contido no SEI
Nº  0060407929.000031/2022-16)

Destacando-se, no que se refere à dispensa de licitação, em razão do valor
(pequeno valor), in verbis:

"Art. 29. É dispensável a realização de licitação por
empresas públicas e sociedades de economia
mista:    (Vide Lei nº 14.002, de 2020)
I - para obras e serviços de engenharia de valor até R$
100.000,00 (cem mil reais), desde que não se refiram a
parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda a obras
e serviços de mesma natureza e no mesmo local que
possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;
II - para outros serviços e compras de valor até R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) 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 realizado
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de uma só vez;"
( Lei Federal nº 13.303/2016)

E ainda se faz necessária a verificação do preenchimento dos itens contidos no art.
128 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do LAFEPE,  senão vejamos:

"Art. 128. Verificado que a hipótese se enquadra em
algum dos casos de dispensa de licitação previstos
Demandante providenciará a elaboração, conforme
o caso, do Termo de Referência ou do Projeto
Básico, se tratar de obras e serviços de engenharia,
os quais devem indicar, de forma clara e objetiva,
no mínimo:
objeto a ser contratado, com a descrição detalhada dos
bens ou serviços a serem contratados e a definição de
produto (tamanho, cor, capacidade, modelo, etc) ou do
serviço;
b) os critérios de aceitação do objeto;
c) a estratégia de suprimento ou metodologia;
d) o cronograma físico-financeiro, se for o caso;
e) os prazos e condições para a entrega do objeto e para o
recebimento provisório e
definitivo;
f) as formas, condições e prazos de pagamento;
g) os deveres das partes;
h) os procedimentos de fiscalização e de gerenciamento
do contrato;
i) a garantia, se for o caso;
j) as sanções aplicáveis e todas as demais condições de
execução.

Parágrafo 
Regulamento às contratações diretas

(Regulamento Interno de Licitações e Contratos do LAFEPE)

Como se vê, mesmo na dispensa de licitação alguns requisitos mínimos devem
constar no instrumento de referência, além da matriz de risco, obrigatório nas
licitações sob o manto da Lei 13.303/2016.
Ainda retomando ao Regulamento interno de licitações e contratos do LAFEPE,
colacionamos o art. 136 que dispõe:

"Art. 136. Após análise e aprovação do processo pelo
órgão jurídico do LAFEPE, mediante a emissão de parecer
jurídico, e acompanhado dos pareceres de que trata o art.
134, o processo será encaminhado à autoridade
administrativa do LAFEPE para autorização final da
contratação por dispensa de licitação.

Parágrafo único. Nas hipóteses de contratação direta previstas
no art. 29, I e II da Lei Federal nº 13.303/2016, é dispensável a
emissão de parecer jurídico."

(Regulamento Interno de Licitações e Contratos do LAFEPE)

Como se vê, a emissão de parecer jurídico a respeito de aquisições de pequeno
valor, a emissão de Parecer pode ser dispensada, para dá celeridade a aquisição
ou a contratação dos serviços almejados pela Administração.
Pelo exposto, diante do relatado acima e dos documentos apresentados no
processo SEI em referencia, é possível o enquadramento na situação fática de que
existe embasamento legal para aquisição, por meio de dispensa, em razão do
valor (pequeno valor)
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4. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, abstraídas as questões técnicas e de economicidade
apreciados pela área demandante e a analise das comprovação de
regularidade apreciados pela CPL/Pregoeira, conclui-se pela possibilidade
jurídica da contratação direta da empresa MDG TREINAMENTOS LTDA. , CNPJ nº
30.649.587/0001-25, empresa que prestará consultoria na análise do pleito de
reequilíbrio econômico-financeiro, objeto do processo SEI 
0060407848.000112/2020-46, referente aos serviços de reforma,
ampliação, instalação e automação da climatização (HVAC) do prédio da
coordenadoria pesquisas e desenvolvimento – P&D do Laboratório
Farmacêutico do estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S/A –
LAFEPE.
 
Conforme as disposições contidas no Termo de Referência, a contratação se dará
pelo importe global, no valor de R$ 23.941,24 (vinte e três mil, novecentos e
quarenta e um reais e vinte e quatro centavos), em razão de ser possível o
enquadramento na Dispensa de Licitação em razão do valor (pequeno
valor), fundamentada na Lei Federal nº 13.303/16, Art. 29, inciso II; cumulado
com o Art. 129 e seguintes do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e
Convênio do LAFEPE - RILC.
 
A Dispensa apontada não se fundamenta apenas na declaração na questão de
preço, mas também na ocorrência de que, mesmo com o chamamento publico de
cotação de preços, não apareceram interessados com propostas de preços,
apesar de consta no processo a comprovação do envio de e-mail autos,  o que se
infere que houve uma  diligencias para a obtenção de preços com a apresentação
de propostas, pois esse era o intuito da publicação de chamamento público,
publicada no site do LAFEPE da qual não houve interessados em ofertar preços.
 
As opiniões expressas neste documento foram emitidas considerando as
informações e documentos que instruíram o processo, com base na legislação
vigente e na jurisprudência atualizada até esta data. 
 
Dessarte, à luz do art. 43 do Regimento Interno do LAFEPE, incumbe, a esta
Superintendência prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe
competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no
âmbito do LAFEPE, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-
administrativa.
 

André Melo
Superintendente Jurídico

OAB/PE 21.018
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Documento assinado eletronicamente por Andre Luiz de Moura Melo, em
30/08/2022, às 15:00, conforme horário oficial de Recife, com fundamento
no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 27896123 e o código CRC A5B169DC.

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR MIGUEL ARRAES

Largo de Dois Irmãos, 1117, - Bairro Dois Irmãos, Recife/PE - CEP 51110-
130, Telefone: (81) 3183-1100
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