
 

PARECER Nº  33644596.2023.LAFEPE - SUJUR

SEI Nº  0060407850.000019/2023-35

 
 
Consulente: Diretoria de Engenharia do LAFEPE - DIREN.
Assunto: Elaboração de Parecer Jurídico para verificação dos requisitos tecnico-
jurídicos para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, visando a execução
d o SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM
CONDICIONADORES DE AR DA LINHA CONFORTO COM FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS  do Laboratório Farmacêutico do
Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes.
 
 
 
Ilustríssimo Senhor Diretor,

EMENTA: 1. DIREITO ADMINISTRATIVO –
DISPENSA DE LICITAÇÃO. 2. OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM
CONDICIONADORES DE AR DA LINHA CONFORTO
COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS
EM EQUIPAMENTOS. VALOR ESTIMADO DA
CONTRATAÇÃO ENCONTRA-SE EM   R$ 49.950,00
(QUARENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E
CINQUENTA REAIS). 3. POSSIBILIDADE DE
ENQUADRAMENTO NO INCISO II DO ART. 29 DA
LEI FEDERAL N° 13.303/16. 4. CONTRATAÇÃO
POR DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR.

 
I - DA QUESTÃO.
 
Trata-se de procedimento administrativo instaurado por solicitação da Diretoria de
Engenharia – DIREN visando a contratação da empresa PLANTERMO
ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA EPP . O Termo de Referência
informa que a escolha do fornecedor teve como razões, atender as especificações
contidas no termo e apresentar maior vantajosidade na contratação com a
administração pública.
 
Instrui o  processo os seguintes documentos:

1. CI - Comunicação Interna 31 – ID 32522631;
2. CI - Comunicação Interna 31 – ID 32522723;
3. Declaração 5- ID 32523802;
4. Termo de Referência- ID 32514063;
5. Declaração 4 – ID32523555;
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6. Publicação no site do LAFEPE ( ID 32998710);
7. Proposta ( ID 32801215);
8. Proposta ( ID 32801218);
9. Proposta ( ID 32801220);

10. Quarto termo aditivo ao contrato 009/2018 (ID 33077234);
11. Declaração/ Termo de Validação de Preços (ID 32524239);
12. Mapa de Cotação (ID 33071923);
13. Mapa de Cotação (ID 33078006);
14. Mapa de Cotação ( ID 33074918);
15. Contrato Social ( ID 32801317);
16. Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais e à Divida Ativa da União

(ID 33085844);
17. Certidão do Governo do Estado da Paraíba – Tributos Estaduais ( ID

33085840);
18. Certificado de regularidade com o FGTS (ID 33085846);
19. Certidão de Falência ( ID 33085843);
20. Documentação de comprovação de habilitação técnica ( ID 33085628);
21. Atestado de Capacidade Técnica (ID 33425495);
22. Atestado de Capacidade Técnica (ID 33425495);
23. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (ID 33085836);
24. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (ID 33085838);
25. Certidão Negativa de Débitos e Tributos Municipais (ID 33085834);
26. Termo de Referência ( ID 33424497);
27. Despacho 4 – Checklist da Dispensa ( ID 32515234);
28. Parecer Técnico 1 – Aprovação de proposta e documentação técnica (ID

32524605);
29. Autorização – Termo de Revisão do Processo (ID 32524835);
30. Declaração de Disponibilidade Orçamentária ( ID 32524987);
31. Autorização da Diretoria ( ID 32525197);
32. Comunicação Interna de Encaminhamento do Processo (ID 33498086).

 
A justificativa para se efetuar a contratação por meio de dispensa de licitação, em
razão do valor, encontra-se  no termo de referência, destacando-se os seguintes
trechos:

2.3.2. “Após análise prévia de preços de mercado, tencionando a viabilidade
da modalidade de contratação, foram observados que a utilização desta
formalidade atende a necessidade e se revela vantajosa e econômica para
este órgão”.
2.1. "Tendo em vista a diversidade de equipamentos para condicionamento de
ar, distribuídos em ambientes deste laboratório, a conservação de um plano
de manutenções periódicas nos equipamentos é imprescindível para o
desenvolvimentos das atividades da empresa.
Através de monitoramento contínuo dos equipamentos é possível garantir a
qualidade do ar, reduzindo a quantidade de microorganismos no ambiente,
tais como fungos, bactérias e outros poluentes que podem causar problemas
alérgicos, além da elevação da vida útil dos equipamentos, haja vista que por
trata-se de máquinas que operam em extensas jornadas de funcionamento,
necessitam de ações contínuas, a fim de minimizar os efeitos provocados por
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desgastes de peças e componentes”.
Vale lembrar que ar condicionados que experimentam longos períodos entre
manutenções, apresentam maior consumo energético, considerando o maior
esforço do compressor para a atividade de resfriamento do ambiente e
potencializam a deterioração dos elementos dos condicionadores”.
Um plano de intervenções sistemáticas nos equipamentos, garantem a
confiabilidade no funcionamento das máquinas do ambiente corporativo, de
forma a sempre manter a condição ótima de funcionamento dos
condicionadores de ar, almejando atender aos ditames estabelecidos pelos
fabricantes dos equipamentos e órgãos regulatórios”.

 
O regime de contratação do serviço, escolhido pela área demandante, será o de
regime de execução indireta, na modalidade de empreitada por preço global.
 
Pelo que consta no processo SEI nº 0060407850.000019/2023-35 a
contratação visa suprir a necessidade de manter os aparelhos de ar-condicionado
funcionando e em perfeito estado, evitando-se assim, eventuais prejuízos advindos
da falta do serviço, conforme relatado.
 
Dito isso, e após análise dos autos entende-se que o processo encontra-se maduro
para emissão de um opinativo técnico-juridico, sem adentrar na conveniência e
oportunidade desta contratação, tampouco sob os aspectos ténicos que já foram
objeto de prévia análise pela área demandante.
 
Passamos a opinar. 
 
II . DA ANÁLISE JURÍDICA
 
A Constituição da República impõe ao Poder Público o dever de observar o
princípio instrumental da licitação cuja finalidade - em termos simplórios - é
propiciar a contratação mais vantajosa à Administração, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte:(...)
(...)
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,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigações”
(grifos nossos)

 
No contexto das empresas Estatais e das Sociedades de Economia Mista, o LAFEPE
enquadrado neste último grupo, passou a ter suas licitações e contratações
regidas pela Lei Federal nº 13.303, de 30/6/2016 e pelo seu próprio Regulamento
Interno de Licitações.
 
O art.  29, inc. II,  da Lei nº 13.303/2016, adiante transcrito, em consonância com o
disposto pela Carta da República autoriza dispensar a realização de licitação para
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compras e serviços até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), in verbis:
“Art. 29.  É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e
sociedades de economia mista: 
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 de uma só vez;” 
(sem destaques no original)

 
No mesmo sentido, o art 128 do RILC do LAFEPE, dispõe que:

“Art. 128. Verificado que a hipótese se enquadra em algum dos casos
de dispensa de licitação previstos no art. 29 da Lei Federal nº
13.303/2016, a Área 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:”
(sem destaques no original)

 
Ao seu turno os incisos do art 134 do Regulamento de Licitações e Contratos do
LAFEPE, elencam  os requisitos a serem demonstrados na contratação, verbis:

“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.”
(sem destaques no original)

 
Ainda, em complemento ao dispositivo acima, menciona-se no Termo de
Referência apresentado, o disposto no art. 135 que anota:

“Art. 135.  As contratações previstas no art. 129 deste Regulamento podem
ser feitas, excepcionalmente, sem a prévia publicação do aviso da
intenção de contratar, sempre que as circunstâncias de fato
limitarem a autonomia de escolha e justificarem a opção por um
determinado fornecedor ou executante, em condições diferenciadas e mais
vantajosas para satisfazer a necessidade do LAFEPE”.
 (sem destaques no original)

 
Dessa forma, entende-se que a contração em comento será em valor inferior aos
cinquenta mil reais previsto no Art. 29 da Lei das Estatais, como também, os
serviços encontram-se descritos no Termo de Referência disponibilizado no
processo apresentado para Parecer.
 
A área demandante anexou cotação de preço,s apontou a justificativa de preço
dos serviços a serem contratados, definiu o objeto, justificou a dispensa de
licitação (em razão do valor) e a razão da escolha do executante do serviço,
apontando a execução do serviço pelo menor preço.
 
Ressaltando-se o ponto da justificativa de preço e a escolha da empresa pelo
critério menor preço, importante destacar que a relevância da justificativa de
preços é evidenciada pela extensa regulamentação do seu procedimento,
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conforme se verifica do conteúdo extraído do artigo 129 do RILC, a seguir
transcrito:

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
contratação, com o objetivo de referenciar a análise de
economicidade das propostas apresentadas.
§ 1º. A pesquisa de preços referenciais poderá ser feita através de tabelas
oficiais; portal de compras governamentais; mídia especializada e sítios
eletrônicos; e contratações similares de outras estatais ou de entes públicos,
ainda em execução ou concluídos nos últimos 180 (cento e oitenta) dias.
§ 2º. O orçamento estimado da contratação deve ser elaborado com base nos
preços correntes no mercado onde será executado o contrato, respeitadas as
peculiaridades locais e regionais.
§ 3º. Deve ser elaborada e autuada planilha que consolide a consulta de
preços realizada e que reflita a média dos valores obtidos, desconsiderando-se
aqueles inexequíveis ou excessivamente elevados.
§ 4º. A planilha orçamentária será detalhada, com a composição
individualizada de todos os itens e custos unitários, com os respectivos
quantitativos, quando o objeto assim o exigir.
(sem destaques no original)

 
Assim, nos termos das normas acima transcritas e na hipótese de contratação por
dispensa de valor, sempre que possível, deve ser elaborado um orçamento
estimado com o objetivo de referenciar a análise de economicidade das
propostas apresentadas.
 
Nesse contexto e como baliza, importante trazer ao presente estudo o teor da
Súmula nº 265 do TCU, utilizado como paradigma no caso em questão, senão
vejamos:

“Súmula n.º 265
A contratação de subsidiárias e controladas com fulcro no art. 24, inciso XXIII,
da Lei nº 8.666/93 somente é admitida nas hipóteses em que houver,
simultaneamente, compatibilidade com os preços de mercado e
pertinência entre o serviço a ser prestado ou os bens a serem
alienados ou adquiridos e o objeto social das mencionadas
entidades.”
(sem destaques no original)

 
Assim, é oportuno salientar que a área demandante aponta a economicidade da
contratação que se autorizada, será efetivada com expressiva redução de custos e
em razão da excepcionalidade apontada no expediente, como também a
execução do serviço de forma mais vantajosa à instituição.
 
III. PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES
 
Cumpre-nos mencionar que, com a evolução legislativa no tocante a área de
licitação, há um tópico que precisa ser observado por todos na administração
pública. Trata-se do item planejamento das licitações.
 
Em regra, as demandas da administração devem ser atendidas com base num
cronograma, de preferência planificado, a fim de evitar o fracionamento da
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despesa, subdimensionamento ou o superdimensionamento do objeto, ou
até a realização de contratações emergenciais. O planejamento também
visa  evitar a descrição excessiva de um determinado objeto, ou até mesmo a
descrição com falhas cujo resultado possa não atender ao pleito da administração,
restringindo-se inadvertidamente o objeto ou até mesmo apresentando falhas na
apresentação da pesquisa de preço.
 
Nesse contexto, o Regulamento interno de Licitações e Contrato do LAFEPE trás
em alguns dispositivos, a necessidade de se planejar, senão vejamos:

“Art. 20. A fase externa das licitações de que trata este regulamento
observará as seguintes etapas:
(...)
§ 2º. A licitação e a contratação serão precedidas de substancial e suficiente
planejamento elaborado pela Área Demandante”

 
E ainda:

Art. 151. As demais hipóteses de contratação por dispensa de licitação
previstas no art. 29 da Lei Federal nº 13.303/2016 devem ser
antecedidas de procedimento interno de planejamento e conter todas
as justificativas e circunstâncias relevantes relacionadas à escolha do
particular a ser contratado e ao preço a ser pago ou recebido.

 
No âmbito do Estado de Pernambuco o Decreto Estadual nº 51.652, de 27 de
outubro de 2021, aborda, define e direciona incisivamente os administrados, que
se objetiva com o decreto, “o planejamento das contratações públicas, o
enquadramento dos bens de consumo e o processo de padronização no
âmbito do Poder Executivo Estadual”. Nessa toada, o art. 2º da referida
norma define que:

“O planejamento das contratações compreenderá, como instrumentos de
caráter obrigatório, o Plano Anual de Compras Setorial – PAC-S, a ser
elaborado por cada Unidade Gestora Coordenadora – UGC, e o Plano Anual de
Compras Corporativo – PAC-C, de competência da Secretaria de
Administração, nos quais serão dispostos todos os bens e serviços que o Poder
Executivo Estadual planeja adquirir ou contratar durante o exercício financeiro
posterior à sua elaboração”

 
O Decreto Estadual citado, ainda pontua a necessidade de existência de “Planos
Anuais de Compras”, que tem como objetivo:

I – racionalizar as contratações;
II – garantir o alinhamento das contratações com o planejamento estratégico
dos órgãos e entidades;
III – subsidiar a elaboração das leis orçamentárias;
IV – subsidiar a elaboração de Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência
ou Projeto Básico, conforme o caso, além dos demais documentos que
compõem a fase interna dos processos licitatórios;
V- subsidiar os processos de padronização de bens e a elaboração de catálogo
de compras eletrônicas; e
VI – subsidiar a priorização das contratações que serão objeto da análise de
riscos, considerando os critérios definidos em regulamento próprio.

 
Consabido que o Decreto Estadual nº 51.652, de 27 de outubro de 2021, tem
a sua aplicabilidade perante o Poder Público Estadual, excluindo-se de
sua observância, o LAFEPE - que se enquadra como Sociedade de
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Economia Mista.
 
Entretanto, nada impede de que, no futuro, as Sociedades de Economia
Mista e as Empresa Públicas estaduais venham a ser questionadas da
existência de um planejamento de compras, como também, de um plano
anual de compras, por se tratar, em tese, como uma ferramenta de
gestão.
 
É crucial destacar que o planejamento é um dos princípios fundamentais da
Administração Federal, conforme dispõe o artigo 6º, inciso I, do Decreto-lei nº 200,
de 25 de fevereiro de 1967 (BRASIL, 1967):

Art. 6º As atividades da Administração Federal obedecerão aos seguintes
princípios fundamentais:
I - Planejamento.
II - Coordenação.
III - Descentralização.
IV - Delegação de Competência.
V - Contrôle.

 
Por esse motivo, o Tribunal de Contas da União (TCU) asseverou que o princípio do
planejamento é instrumento essencial e indispensável para a correta e adequada
alocação dos recursos públicos, evitando desperdícios e o mau uso dos valores da
coletividade.
 
Como alhures foi mencionado, a objeto de análise e de possível contratação
enquadra-se nas licitações dispensáveis, portanto, o legislador a deixou ao crivo
da autoridade competente a decisão pelo lançamento da licitação eletrônica ou
pela ratificação da dispensa de licitação, nesse último caso em razão do valor
atribuído ao contrato sob análise e desde que preenchidos os requisitos técnico-
juridicos para formalização.
 
III - CONCLUSÃO
 
Por todo o exposto, abstraídas as questões técnicas e resguardado o poder
discricionário do gestor público, quanto a oportunidade e conveniência da prática
do ato administrativo de ratificação da presente dispensa ou o lançamento da
licitação, OPINAMOS, em razão dos enquadramentos fático e jurídico, acima
mencionados,  pela possibilidade de se efetivar a contratação, por dispensa de
valor, da empresa PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA
EPP, pelo valor de R$ 49.950,00 (QUARENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E
CINQUENTA REAIS), com prazo de vigência de até 02 (meses), conforme
definido no Termo de Referência, em parcelas mensais, iguais e sucessivas, com
fundamento no art. 29, inciso II, da Lei Federal nº 13.303/16, c/c o art. 128, 135
caput e demais dispositivos do Regulamento de Licitações e Contratos do LAFEPE,
sem possibilidade de prorrogação do prazo de vigência, em razão de que
se concedida impactar no limite técnico-financeiro sob o qual se
apresentou a demanda e sob o qual se fundamentou a presente análise
jurídica enquadrando no artigo 29, inciso II.
 
Por fim, deve-se salientar que a presente manifestação toma por base,
exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do
processo administrativo em epígrafe. Dessarte, à luz do art. 43 do Regimento
Interno do LAFEPE, incumbe, a esta Superintendência Jurídica 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

GOVPE - Parecer Jurídico LAFEPE - SUJUR 33644596         SEI 0060407850.000019/2023-35 / pg. 7



de natureza eminentemente técnico-administrativa ou na questão da análise do
preço praticado no mercado para o serviço proposto.
 
Faz-se necessário uma reapreciação da documentação que consta no processo,
pela Comissão de Licitação, renovando aqueles que por ventura encontrem-se
fora da validade.
 
Destaca-se que a autoridade administrativa pode dissentir do presente Parecer, de
forma motivada, conforme prevê o inciso VII, artigo 50, da Lei Estadual nº Lei Nº
11781 de 06/06/2000 se assim entender necessário.
 
São as considerações que entendemos pertinentes e que submetemos à
consideração superior. Ressalvando melhor juízo.
 
Por fim, retornem os autos à Comissão de Licitação para as providências que
considere pertinentes.
 
É o parecer.
 
Recife (PE), 23 de fevereiro de 2023.
 
André Luiz de Moura Melo
Superintendente Jurídico
Matrícula nº 3.324/ OAB nº 21.018
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Andre Luiz de Moura Melo, em
23/02/2023, às 15:48, 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 33644596 e o código CRC AE0DC75E.

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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