
 
PARECER nº  34109925.2023.LAFEPE - SUJUR

SEI Nº  0060407850.000030/2022-14
 

Consulente: Diretoria de Engenharia do LAFEPE - DIREN.
 
Assunto: Elaboração de Parecer Jurídico com a finalidade de verificar os
requisitos técnicos-jurídicos para efetuar-se a contratação de empresa, por
DISPENSA DE LICITAÇÃO, visando o fornecimento d e BOMBA
SUBMERSÍVEL PARA OS TANQUES DE NEUTRALIZAÇÃO  para utilização do
Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes.
 
Fundamento legal: LICITAÇÃO DISPENSÁVEL EM RAZÃO DO VALOR  –
Fundamento no art. 29, inciso II da Lei Federal 13.303/2016, cumulado com o
artigo 127 e seguintes do Regulamento Interno de Licitações e Contrato do
LAFEPE.
 
 
Ilustríssimo Senhor Diretor,
 

EMENTA: 1. DIREITO ADMINISTRATIVO –
LICITAÇÃO DISPENSÁVEL. 2. OBJETO:
CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECIMENTO DE
BOMBA SUBMERSÍVEL PARA OS TANQUES DE
NEUTRALIZAÇÃO  DO LABORATÓRIO
FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR MIGUEL ARRAES. 3. VALOR DA
CONTRATAÇÃO  R$ 27.920,00 (VINTE E SETE
MIL, NOVECENTOS E VINTE 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 oriundo da Diretoria de Engenharia –
DIREN, visando a contratação da empresa HIDROVITAL BOMBAS MOTORES E
SERVIÇOS, situada à Avenida Forte do Arraial Novo do Bom Jesus, n° 750,
Cordeiro, Recife-PE, inscrita com CNPJ sob o nº 08.876.033/0001-01.
 
O processo veio sobejamente instruído, escolhendo-se destacar, pela relevância,
os seguintes documentos:

1. Termo de Referência inicial - ID 21303502;
2. Publicação no Site do LAFEPE ( ID 26673495);
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3. Solicitação de cotação a fornecedores (e-mails, id 21153569; 21475821;
21490646; 21609461; 21617996; 22570471);

4. Consultas de preços  na internet (id 25265470, 25265473)
5. Declaração 88 - Justificativa da necessidade da contratação (ID 30728999);
6. Declaração 89 - Termo de validação das propostas (30733819)
7. Mapa de Analise das Cotações (atende/ não atende) – ID 26643793;
8. Mapa de Preço final ( ID 30417643);
9. Proposta vencedora Hidrovital (ID 33420315);

10. Documentação de habilitação da empresa Hidrovital;
11. Termo de referencial final ( ID 30765695);
12. Despacho 33 -Checklist da documentação da dispensa (ID 30734339);
13. Parecer Técnico sobre a documentação apresentada pela empresa Hidrovital

(ID 30734486);
14. Declaração de disponibilidade orçamentária (ID 30734741);
15. Autorização da diretoria para a dispensa de licitação (ID 30734849);

 
A justificativa para a necessidade da contratação encontra-se destacada no termo
de referência id 30765695 , nos seguintes termos:

“As bombas submersíveis  para efluentes atuam na recirculação, mistura
e condução do efluente bruto industrial na Estação de Tratamento de
Efluente (ETE), onde o tratamento é finalizado através do filtro biológico.
O LAFEPE realizou a aquisição de 02 bombas para substituição dos
equipamentos avariados na ETE”.
Sem a eficácia das bombas, o efluente bruto segue para a ETE, sem
haver o seu pré-tratamento, o que acarretaria no aumento do DBO e
DQO, diminuindo a eficiência de remoção desses dois parâmetros
exigidos pelo CPRH. Não sendo atendidos os limites de especificação,
haverá a suspensão das atividades do parque fabril.”
A empresa atualmente opera com uma bomba de menor capacidade,
instalada em caráter emergencial, minimizando os impactos da parada
do parque fabril. todavia, com a chegada dos equipamentos adquiridos,
se faz necessário sua instalação, através de mão de obra especializada,
visando o restabelecimento das condições operacionais da estação
elevatória”.

 
Na Declaração 88 30728999, a área demandante  justifica a necessidade da
contratação, nos seguintes termos:

“NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO
Esta divisão vem através desta nota técnica, evidenciar a importância
Contratação de empresa especializada por meio de DISPENSA DE
LICITAÇÃO para a aquisição de BOMBA SUBMERSÍVEL PARA OS
TANQUES DE NEUTRALIZAÇÃO, bem como demonstrar os impactos
decorrentes da ausência deste material no pleno funcionamento do
parque fabril.
A estação de tratamento de esgoto (ETE), tem a responsabilidade de
receber o esgoto coletado na fábrica e dar o seu tratamento adequado,
sendo a última etapa do sistema de esgotamento sanitário. Sem a
eficácia das bombas, o efluente bruto segue para a ETE, sem haver o seu
pré-tratamento, o que acarretaria no aumento do DBO e DQO,
diminuindo a eficiência de remoção desses dois parâmetros exigidos pelo
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CPRH.
As bombas submersíveis são indicadas para realização de trabalhos
pesados, pois, a maior parte dos fluidos, são lodos, partículas sólidas ou
fibras grandes, suficiente para obstruir pequenos canais o que caracteriza
uma bomba de alta qualidade para o trabalho mais complexo como o
tratamento de esgoto, assim melhorando sua eficiência e reduzindo
custos. Se o tanque da estação elevatória encher e não houver uma
bomba submersível, pode ocasionar no retorno do efluente para a DISOL
I.  
Com a contratação, almeja-se manter o bom funcionamento dos sistemas
de tratamento de efluente da Divisão de Utilidades (DIUTI) do parque
fabril, garantindo a qualidade de efluente através de um programa de
manutenção regular, atendendo as resoluções do órgãos regulatórios,
tais como a Companhia Pernambucana de Recursos Hídricos (CPRH),
dentre outros estas instituições trazem uma série de orientações técnicas
que visam a padronização para qualidade de efluente.
O controle rigoroso e a manutenção de conformidade dos parâmetros de
efluentes são fundamentais para o meio ambiente, pois o lançamento
inadequado de efluentes da indústria farmacêutica impacta no solo e na
água, que podem ser contaminado, cujo controle deve ser periódico para
garantir que este mantenha-se apropriado as condições de uso.
A empresa não dispõe de abastecimento de água potável por parte de
distribuidora, sendo desde a captação até o tratamento do efluente final
sob responsabilidade do LAFEPE. O armazenamento de água é
desempenhado em 02 septos, com capacidade de 100.000 litros cada.
Com a detecção de vazamento em um destes reservatórios, a
distribuição de água para os processos da fábrica encontra-se
comprometido, sendo necessário a realização de manutenção corretiva
para o restabelecimento das condições operacionais da área.
Considerando o exposto e salientando a importância da contratação para
a continuidade da operação integral dos sistemas aqui expostos, a
aquisição imediata, confirma-se indispensável, perante o controle
contínuo dos níveis de qualidade exigidos pelos órgãos regulatórios,
através de contratação, aquisições programadas e a execução de um
programa de manutenção preventiva/preditiva regular, para assim
manter a qualidade.
Isto posto, solicitamos autorização e encaminhamento para demais
trâmites, tencionando evitar prejuízos decursivos de paradas de processo
e trabalho no ambiente produtivo.”

 
Ante a documentação acostada aos autos, considerando as justificativas 
apresentadas, entende-se que o processo encontra-se maduro para emissão de
um opinativo técnico-juridico, sem contudo, adentrarmos na conveniência e
oportunidade da contratação, e nos aspectos técnicos relacionados à aquisição
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
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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”
(sem destaques no original)

 
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
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, o Termo de Referência
apresentado, menciona o disposto no art. 135 que anota:
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“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 seu original)

 
No caso sob exame, a contração será em valor inferior ao limite de cinquenta mil
reais previsto no Art. 29, iniciso II, da Lei das Estatais. Destaca-se ainda que o
fornecimento/aquisição do objeto a ser contratado encontra-se descrito no Termo
de Referência  disponibilizado.
 
A área demandante anexou cotação de preços pela COSUP; apontou a justificativa
da necessidade de contratação do objeto; definiu o objeto; indicou o fundamento
legal como  dispensa de licitação (em razão do valor); informou a razão da escolha
do fornecedor, anotando como fundamentos da escolha, o menor preço dentre os
que foram apresentados e o atendimento aos requisitos de habilitação.
 
No quesito justificativa de preço encontra-se consignado que a escolha da
empresa se deu pelo critério menor preço. Como relevante, a apresentação da
justificativa de preços obedece as orientações previstas no Regulamento Interno
de Licitações e Contratos, em especial as extraídas 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, na hipótese de contratação por dispensa de valor, sempre que possível
deve ser elaborado uma pesquisa de preço com o objetivo de referenciar a
análise de economicidade das propostas apresentadas, garantindo-se a
imparcialidade e a isonomia na escolha do fornecedor.
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Nesse contexto e como baliza, importante trazer ao presente estudo o teor da
Súmula nº 265 do TCU, utilizado como paradigma ao 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, quando realiza a análise das propostas de preços apresentadas, bem
como a apreciação do Mapa de Cotação que consolida os preços e ainda, expondo
o “atende” ou “não atende” justificando-os adequadamente quando "não
atendem".

IV - 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 HIDROVITAL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS , situada à
Avenida Forte do Arraial Novo do Bom Jesus, n° 750, Cordeiro, Recife-PE, inscrita
com CNPJ sob o nº 08.876.033/0001-01, pelo valor de  contratação  R$ 27.920,00
(vinte e sete mil, novecentos e vinte reais), com prazo de vigência de
três meses, a serem pagos da forma prevista no termo de referencia
ajustado pela área demandante, 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.
 
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
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 os que se apresentarem fora da validade,
caso assim se apresente, bem como fazendo as suas observações, se achar
pertinente, com relação ao termo de referencia apresentado pela área
demandante.
 
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
11.781 de 06/06/2000 se assim entender necessário.
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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.
 

André Luiz de Moura Melo
Superintendência Jurídica

Matrícula nº 3.324/ OAB nº 21.018
 
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Andre Luiz de Moura Melo, em
10/03/2023, às 09:37, 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 34109925 e o código CRC A926EFDA.

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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